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REPUBLICA M OLDOVA  

RAIO NUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 6/26
din 29 septembrie 2021

Cu privire la m odificarea şi completarea 

Deciziei Consiliului orăşenesc Căuseni
5 5

nr.5/39 din 03 iulie 2020 „ Cu privire la cererea 

depusă de Preşedintele Asociaţiei Coproprietarilor 

în Condominiu nr.20/8 Vladim ir Pîntea,,

Avînd în vedere cerile depuse de Preşedintele Asociaţiei Coproprietarilor în 

condominium  nr.20/8 Vladim ir Pîntea , nr.02/1-25-427 din 17.03.2020, nr.02/1-25- 

1824 din 09.09.2021,

în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14, 19 (3), 20 (5) din Legea privind 

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

Căuseni, DECIDE:
5 '

1. Se m odifică şi se completează D ecizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/39 din 

03 iulie 2020 „Cu privire la cererea depusă de Preşedintele Asociaţiei 

Coproprietarilor în Condominiu nr.20/8 Vladim ir Pîntea,, cu un punct nou cu 

următorul conţinut: 2. Se abrogă p.14 al Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni 

nr.3/20 din 23.03.2007 „Cu privire la aprobarea suprafeţei terenurilor aferente 

blocurilor locative şi transm iterea lor în posesiunea şi folosinţă asociaţiei lor, 

proprietarilor de locuinţe privatizate,,.

2. Punctul 2 al deciziei Consiliului orăşenesc Căuseni nr.5/39 din 03 iulie 2020,, 

Cu privire la cererea depusă de Preşedintele Asociaţiei ConroDrietarilor  ̂ în

Condominiu nr.20/8 Vladim ir Pîntea,, devine pct.3.



3. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina Inginerului cadastral din 

Prim aria or. Căuşeni pentru operarea m odificărilor datelor la Agenţia Servicii 

Publice.

4. Controlul executării prezentei Decizii revine Prim arului oraşului Căuşeni, 

domnului Anatolie Dontu.
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5. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu
"  ? ?

sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 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, sediul central, pe 

adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
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6. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Preşedintelelui Asociaţiei Coproprietarilor în condominium nr.20/8 Vladimir 

Pîntea

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
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publică prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei oraşului Căuşeni şi 

includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
A la Cucoş-Chiseliţa
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