
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 7/8
din 29 octombrie 2021

Cu privire la înregistrarea dreptului de 

proprietate publică asupra terenurilor

Avînd în vedere propunerile primarului or. Căuşeni, m aterialelor privind 

delim itarea bunurilor imobile,

în tem eiul art. 3, 6 1 a Codului Funciar al R. M oldova nr. 828-XII din 

25.12.1991,

în conformitate cu art. 4 (2), (3), lit. a), 5 din Legea cadastrului bunurilor 

immobile, nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998,

art. 4 (1), (3), 6, 8, 12 (1), 20 (3), (4), lit. с), 22 (1), (2), lit b) din Legea 

privind delim itarea proprietăţii publice nr. 29 din 05 mai 2018,

Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru cu privire la aprobarea 

clasificatorului terenurilor după categoria de destinaţie şi folosinţă, nr. 17 din 19 mai 

2021,

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

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

Căuşeni, DECIDE:

1. A  înregistra în Registrul Bunurilor Imobile, ţinut de Serviciul Cadastral 

Teritorial Căuşeni, I.P. ’’Agenţia Servicii Publice”, Departam entul Cadastru, dreptul
/y 'î,. L Ă f i,

de proprietate asupra terenurilor proprietate publică, domeniul privat al UAT or.gof щШШп \ %
Căuşeni, conform anexei parte integrantă a prezentei decizii. v v



2. Prim arul or. Căuşeni, va asigura efectuarea înregistrării drepturilor de proprietate 

asupra terenurilor la Serviciul Cadastral Teritorial Căuşeni, I.P. ”Agenţia Servicii 

Publice”, Departam entul Cadastru.

3. Prezenta decizie poate fi contestată conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165 (1), 

166 din Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova, 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 

term en de 30 zile de la data comunicării, la Judecătoria Căuşeni cu sediul pe adresa: 

or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfînt, nr. 86.

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 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.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 
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