
Proiect 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI 

 

Decizie nr.2/__ 

din ______2022 

 

Cu privire la petiția cet. XXXXXXXXX 

 

 Având în vedere petiția cet. XXXXXXXX, dom. în or. Căușeni, 

str. xxxxxxxxxxx înregistrată în registrul comun al primăriei or. Căușeni 

de evidență a cererilor cetățenilor cu nr. de intrare 02/1 – 25 – 436 din 

15.03.2022, 

în conformitate cu art. 8, 9, 10, 16, 21, 25, 30, 53 (1), 55 (1), 1), 69 

(1), 78 (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 

19.07. 2018, 

în baza: 

-  art. 9 (1) din Legea privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice nr. 121 – XVI din 4 mai 2007, 

- art. 3, lit. a), 4 (1), lit. g), 12 (1), (2), 13 (1), din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006, 

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

administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul 

orășenesc Căușeni, DECIDE: 

 

1. Se ia act de petiția cet. XXXXXX, dom. în or. Căușeni, str. 

xxxxxxxxx înregistrată în registrul comun al primăriei or. Căușeni de 

evidență a cererilor cetățenilor cu nr. de intrare 02/1 – 25 – 436 din 

15.03.2022. 

2. Se stabilește plata pentru locațiunea terenului cu S = 2,158 ha, 

teren ale fondului apelor, modul de folosință aferent iazului, nr. cadastral 

xxxxxxxxxxîn mărime de 4% din preţul normativ al pămîntului, calculat 

pentru destinaţia respectivă.   

3. Se împuternicește primarul or. Căușeni de a semna acordul 

adițional la contractul de locațiune a terenului proprietate publică a or. 

Căușeni din 15 septembrie 2016 încheiat între UTA Căușeni și cet. 

XXXXXXXXXX. 



4. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 163, 

lit. a) din Codul administrativ al Republicii Moldova, în termen de 30 

zile de la data comunicării, la Judecătoria Căușeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 86.    

5.  Prezenta decizie se comunică: 

- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni; 

- Dlui XXXXXXXXX;  

- Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, Serviciul 

Cadastral  Teritorial ”Căușeni”; 

- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se 

aduce la cunoștință publică prin intermediul plasării pe 

pagina web a Primăriei orașului Căușeni și includerii în  

Registrului de stat a actelor locale. 

 

 

 

PREȘEDINTELE              SECRETARUL CONSILIULUI                                                                               

ȘEDINȚEI                                          ORĂȘENESC   

                                                     Ala Cucoș -Chiseliță 

 

 

 

 
     Primar                                                                  Anatolie Donțu 

     

    Specialist                                                              Valentina Gîrjeu        

 

     Secretarul Consiliului Orășenesc                         Cucoș - Chiseliță Ala 

 

 

 

 
     Avizat: ___________ 


