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Cu privire la modificarea domeniului, schimbarea 
destinaţiei si modului de folosinţă a unui bun imobil
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In scopul executării Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni ”Cu privire la 

cererea cet. Mihalache Maria”, nr. 2/6 din 07 mai 2021,

în baza art. 9 (2), lit. b) din Legea privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice, nr. 121-XVI din 04 mai 2007,

în conformitate cu pct. 34, 2) din Regulamentul cu privire la modul de 

transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova, nr. 1170 din 25 octombrie 2016,

în temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (2), lit. b), d), (3), 20 (5) din Legea 

privind administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul 

orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
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1. Se modifică domeniul bunului proprietate publică cu suprafaţa totală de 

0,0029 ha, nr. cadastral 2701210514, amplasat în or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, 

f/nr. din ’’public” în ’’privat”.

2. Se schimbă categoria de destinaţie a terenului proprietate publică, 

domeniul public al oraşului Căuşeni cu suprafaţa totală de 0,0029 ha, nr. cadastral 

2701210514, amplasat în or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, f/nr.__cu trecerea din 

categoria terenului amenajat în categoria de terenuri din intravilanul localităţilor.



3. Se stabileşte modul de folosinţă a terenului proprietate publică, domeniul 

public al oraşului Căuşeni cu suprafaţa totală de 0,0029 ha, nr. cadastral 

2701210514, amplasat în or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, f/nr., ca teren aferent 

obiectivului comercial şi prestări servicii.

4. Se abrogă Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni, nr. 5/4 din 06 august 2021 

”Cu privire la schimbarea domeniului şi modului de folosinţă a unui bun imobil.

5. Prezenta decizie poate fi contestată conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul Administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul
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pe adresa: or. Căuşeni, str. Meşterul Radu, nr. 3.

în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în 

termen de 30 zile de la data comunicării, în Judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 86.
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6. Prezenta Decizie se comunică:

Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe

pagina web a primăriei or.Căuşeni şi includerii în Registrul de Stat a 

actelor locale.

- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Instituţia Publici ’’Agenţia Aservicii Publice”, Serviciul Cadastral

Teritorial Căuşeni;
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- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii
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