
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 6/9
din 29 septembrie 2021

Cu privire la transm iterea în 

proprietate privată a terenului

In scopul executării cadrului legal al Republicii M oldova,

având în vedere:

- cererea cet. XXXXXXXXXX, dom iciliată în or. Căuşeni, str. XXXXXXX, 

nr. 62, înregistrată în Registrul comun al primăriei cu nr. de ieşire 02/1-25-1257 

din 07.07.2021 şi Certificatul de m oştenitor legal nr. 404 eliberat la data de 

22.01.2018 de notarul XXXXXXXXXXXX,

- cererea cet. XXXXXXXX, dom iciliat în or. Căuşeni, str. XXXXXXX, nr. 

XX, înregistrată în Registrul comun al primăriei cu nr. de ieşire 02/1-25-2061 din 

17.09.2021, Extrasul din Registrul cadastral al deţinătorilor de teren eliberat cu nr. 

de ieşire 02/1-24-826 la data de 27.04.2021 si Certificatul de m oştenitor eliberat
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unicului m oştenitor în baza legii cu nr. 1-142 din 23.04.2021 de notarul

xxxxxxxxxxxxxxxxx,
I

în 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,

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

Căuşeni, DECIDE:



1. Se transm ite în proprietate privată, cetăţenei, XXXXXXXXXX, 

dom iciliată în or. Căuşeni, str. XXXXXX, cota parte de 41,2 (patruzeci şi unu

constituie 0,1699 ha, nr. cadastral XXXXXXXX, modul de folosinţă ’’pentru 

construcţii” , amplasat în or. Căuşeni, str. XXXXXXXXXX.

2. Se transmite în proprietate privată, cetăţeanului, XXXXXXX, 

dom iciliat în or. Căuşeni, str. XXXXXXXX, cota parte de 39,26 (treizeci şi 

nouă întregi douăzeci şi şase sutimi) % din suprafaţa totală a terenului aferent 

casei de locuit ce constituie 0,1783 ha, nr. cadastral 2701219117, modul de 

folosinţă ’’pentru construcţii” , amplasat în or. Căuşeni, str. XXXXXXXXX.

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

4. 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. Ştefan cel M are şi Sfînt, nr. 86.

5. Prezenta Decizie se comunică:

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

Teritorial ’’Căuşeni;
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- cetpţenilor: XXXXXXXXXXXXXXX;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii 

M oldova 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.

întregi două zecimi) % din suprafaţa totală a terenului aferent casei de locuit ce

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

extraselor.

- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

PREŞEDINTELR 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu


