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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr. 5/6

din 06 august 2021
Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor
terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

în conformitate cu:
art. 9 (1), (2), lit. h) din Legea privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice, nr. 121 din 04 mai 2005,
art. 3, lit. a), 4 (1) lit. g), 13 (1) din Legea privind descentralizarea
administrativă, nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006,
art. 10(10) din Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare
a pământului, nr. 1308 - XIII din 25 iulie 1997,
Hotărârea

Guvernului

Republicii

Moldova

cu privire

la

aprobarea

Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, nr. 136 din 10 februarie
2009,
în temeiul art. 14 alin. (1), (2), lit. b), d), (3), 20 (5) din Legea privind
administraţia public locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc
Căuşeni DECIDE:

1.

Se permite scoaterea Ia licitaţie a unor terenuri proprietate public

domeniul public a or. Căuşeni, pentru obţinerea dreptului de arendă, după
cum urmează:

1.1. cu suprafaţa de 8,9383 (op t în tregi n ouă mii trei su te op tzeci şi trei z ecim i d e
p ţp

. ni

miimi) ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral, 2701407210, cu
destinaţie ’’agricol”, preţul iniţial de arendă 38727 (treiz eci şd op t mii şaptek sute
d ou ăz eci si şa p te) lei;
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1.2. cu suprafaţa de 3,5423 (trei în tregi cin c i mii p atru su te d ou ăz eci şi trei z ecim i
d e miimî) ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701406141, cu
destinaţie ’’agricol”, preţul iniţial de arendă 15348 (c in c is p r e z e c e mii trei su te
p a tru z eci şi op t) lei;
1.3. cu suprafaţa de 23,158 (d ou ă z eci şi trei întregi o su tă cin ciz eci şi opt miimî) ha,
amplasat în extravilanul

or. Căuşeni, nr. cadastral2701303354,

cu destinaţie

’’agricol”, preţul iniţial de arendă 95536 (n ouăzeci şi c in c i mii cin ci sute treiz eci şi
şa se) lei.
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Căuşeni, dnul DontuAnatolie.
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 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni, cu
sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. Meşterul Radu, nr. 3.
/V

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă, poate fi contestată, în
termen de 30 zile de la data comunicării, la Judecătoria Căuşeni cu sediul pe adresa:
or. Căuşeni, str. Ştefan celMare si Sfînt, nr. 86.
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4. Prezenta Decizie se comunică:
- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Instituţiei Publică ’’Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral
Teritorial Căuşeni;
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- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii 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.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
Sergiu Gogu V
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