
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 7/11
din 29 octombrie 2021

Cu privire la transm iterea în proprietate 

privată a terenului

în  scopul executării cadrului legal al Republicii M oldova,

având în vedere cererea comună a cetăţenilor: XXXXX, dom iciliată în or.
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Căuşeni, str. XXXXXXXX, nr. X, ap. X, XXXXXXXX, dom iciliată în or. XXXXX, 

str. XXXXX, nr. X, ap. XX, XXXXXXXXX, dom iciliat în or. XXXX, str. 

XXXXXX, nr. X  ap. XX, înregistrată în Registrul comun al primăriei cu nr. de ieşire 

02/1-25-2786 din 14.10.2021, Certificatul de m oştenitor legal nr. 5986 eliberat la data 

de 16.11.2015 şi Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei părţi din 

proprietatea comună în devălmăşie eliberat la data de 15.11.2015 de notarul Bagrin 

Maria,

n baza art. 11 din Codul Funciar al Republicii M oldova, nr. 828-XII din 25 

decembrie 1991,

în conformitate cu art. 10, 17, 21, 23 (2), (3), 163 lit. a), din Codul 

Adm inistrativ al Republicii M oldova, nr. 116 din 19 iulie 2018,
i

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

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

Căuşeni, DECIDE:

1. Se transm ite în proprietate privată din terenul aferent casei de locuit ce 

constituie 0,0509 ha, nr. cadastral XXXXXXX, modul 

obiectivului destinat locuinţei, am plasat în or. Căuşeni, str. 

anume:



- 1/4 (o pătrime) cota parte cet. XXXXXXXX, domiciliată în or. Căuşeni, str. 

XXXXXX, nr. X, ap. X;

- 1/8 (o optime) cota parte cet. XXXXXX, domiciliată în or. XXXX, str. 

XXXXX, nr. X, ap. XX;

- 1/8 ( o optime) cota parte cet. XXXXXXXXXX, dom iciliat în or. XXXXX, str. 

XXXXXXXXX, nr. XX, ap. XXX.

2. Primarul or. Căuşeni, Anatolie Donţu va asigura înregistrarea noilor 

deţinători de teren în Registrul cadastral al deţinătorilor de teren cu eliberarea 

extraselor.

3. Prezenta decizie în conform itate cu prevederile art. 20, 163, lit a), 189 din 

Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova, nr. 116 din 19.07.2018 poate fi 

contestată, în term en de 30 zile la comunicare, la Judecătoria Căuşeni, sediul central, 

or. Căuşeni, str. Stefan cel M are si Sfînt, nr. 86.
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4. Prezenta Decizie se comunică:

- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial 

’’Căuşeni;

- cetpţenilor: XXXXXXXX, XXXXXXX;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii M oldova şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin intennediul plasării pe pagina web a primăriei 

or.Căuşeni şi includerii în Registrul de Stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
, ^  CONTRASEM NEAZĂ 

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


