
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU$ENI

coNSrLruL oRA$ENESC cAugnxr

DECIZIE. nr.5/11
din 06 ausust 2021

Cu privire la schimbarea modului
de folosintd a terenului

Avind in vedere cererea depusd de cet. XXXXXXX cu domiciliul in or.

Cdugeni, str. XXXXXXXXXXXX cu cet. XXXXXXXXXXXXXXXXX cu

domiciliul in or. Cdugeni, str. XXXXXXXXXX, inregistratdin Registrul comun al

primdriei or. Cdugeni cu nr. de intrare 0112-25-1337 din data de 22.07.2021,

inbaza art.73 (3) din Codul Funciar al Republicii Moldova, ff. 828-XII din
25.12.1991 cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,

in conformitate cu pct. 35 din Regulamentul cu privire la modul de

transmitere, schimbare a destinaliei gi schimb de terenuri, aprobat prin Hotirirea
Guvernului Republicii Moldova nr. ll70 drn25.10.2016,

in temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind
administralia publicd 1oca15 nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul ordqenesc

Cduqeni, DECIDE:

1. Se permite schimbarea modulului de folosinld a terenului cu suprafala de

0,248 ha, nr. cadastral XXXXXXXX, amplasat in extravilanul or. CduEeni,

proprietate comund pe cote - p54i a cetdlenilor, XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
pentru edificarea obiectelor de infrastructurd a agriculturii: construcjia depozitului
pentru pdstrarea producliei agricole gi repararea tehnicii agricole.

2. Se atenJioneazi investitorii, cd lucrdrile de construclie sunt posibile doar

cu respectarea obligatorie a Legii privind autorizarea executdrii lucrdrilor de

construclii nr. 163 din 09 iulie 2010.

3.Prezenta decizie poate fi contestatd conform prevederilor art. 19,164 (l),
165 (1), 166 din Codul Administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabild,

in termen de 30 de ztle de la data comunicirii, la Consiliul ordEenesc Ciugeni cu

sediul pe adresa: or. Cduqeni, str. MeEterul Radu, nr. 3.

in cazu! dezacordului cu rdspunsul la cererea prealabild poate fi contestat6,in
termen de 30"zile de la data comunicdrii, in Judecdtoria C6uEeni, sediul central, pe

adresa: or. Cduqeni, str. $tefan cel Mare Ei Sfint, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunicd:

- Dlui Anatolie Donfu, primarul oragului Cdugeni;



Instituliei Publice "Agenlia Servicii Publice", Serviciul Cadastral

Teritorial "Ciuqeni";
CetSfenilor, XXXXXXXXXXXXXX;
Oficiului Teritorial Ciuqeni al Cancelariei de Stat qi se aduce la

cunoqtinld publicd prin intermediul plasdrii pe pagina web a

Primdriei oragului Ciuqeni gi includerii in Registrului de stat a
actelor locale.

PRE$EDINTELt,
$EDINTEI

Sergiu Gogu
CONTRASEMNEAZA

UL CONSILIULUI ORA$ENESC
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