
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 8/5
din 26 noiem brie 2021

Cu privire la aprobarea fişei cadastrale 

centralizatoare la data de 01.01.2022

în  conformitate Hotărârea Guvernului Republicii M oldova ’’Privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului 

funciar”, nr. 24 din 15 ianuarie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza art. 10 alin. 1), subalin. 5), din Codul Funciar a Republicii 

M oldova, nr. 828- XII din 25.12.1991,

în conformitate cu art. 8, 10, 13, 19 (3) din Legea privind reglem entarea 

de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul 

funciar, nr. 1247-XII din 22.12.1992,

în temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), (3), 77 (1), art. 20 (1), (5), din Legea nr. 

436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

orăşenesc Căuseni,
5 5 '

DECIDE:
i

l.S e  aprobă fişa cadastrală centralizatoare la data de 01.01.2022, cu specificarea 

pe categorii, tipuri de proprietate şi deţinători de terenuri, conform anexei parte 

integrantă a prezentei Decizii.

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

(1), 166 din Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova, 

term en de 30 zile de la data comunicării, la Consiliul 

sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M eşterul Radu, nr. 3.



în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă, poate fi 

contestată, în term en de 30 zile de la data comunicării, la Judecătoria Căuseni cu 

sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfînt, nr. 86.

3. Prezenta Decizie se comunică:

- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

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

Teritorial Căuseni;

- 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
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