REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr. 7/10
din 29 octombrie 2021
Cu privire la schimbarea modului
de folosinţă a terenului
9

Avînd în vedere cererea depusă de cet. XXXXXXXX cu domiciliul în or.
Căuşeni, str. XXXXXX, nr. XX ap. X, înregistrată în Registrul comun al primăriei
or. Căuşeni cu nr. de întrare 01/2-25-2743 din data de 13.10.2021,
în baza art. 73 (3) din Codul Funciar al Republicii Moldova, nr. 828-XII din
25.12.1991 cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu pct. 35 din Regulamentul cu privire la modul de
transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1170 din 25.10.2016,
în temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (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 permite schimbarea modulului de folosinţă a terenului cu suprafaţa de
0,5328 ha, nr. cadastral XXXXXXXX, amplasat în extravilanul or. Căuşeni,
proprietate privată, pentru edificarea obiectelor de infrastructură a agriculturii:
construcţia depozitului pentru păstrarea producţiei agricole.
2. Se atenţionează investitorul, că lucrările de construcţie sunt posibile doar
cu respectarea obligatorie a Legii privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii nr. 163 din 09 iulie 2010.
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3. 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 Căuseni cu
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sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. Meşterul Radu, nr. 3.
în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poatefi contestată, în
termen de 30 zile de la data comunicării, în Judecătoria Căuşeni, sediul central, pe
adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 86.
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4. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Instituţiei Publice ”Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral

Teritorial

’’Căuşeni”;
- Cetăţenei, XXXXXXXXXXXX;
- Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
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publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi
includerii în Registrului de stat a actelor locale.
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