REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA nr. 2/3
din 7 aprilie 2022
Cu privire la permiterea casării
plantaţiilor perene

Avînd în vedere:
cererea

depusă

de

administratorul

XXXXXXX,

XXXXXXXXXX,

înregistrată în registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de întrare 02/1-25-282
din 25.03.2022,
actul comisiei de inspectare a plantaţiilor perene propuse pentru casare din
29.03.2022,
în conformitate cu pct. 2, 1), 10, 11 din Regulamentul cu privire la modul de
casare şi defrişare a plantaţiilor perene aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr.705 din 20 octombrie 1995,
art. 5, 7, 9 (1), 10 (1), 21, 55 (1), 1) din Codul Administrativ al Republicii
Moldova, nr. 116 din 19 iulie 2018,
în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10 (1), (2), 14 (1), (3), 19 (3), 20 (5), (7) din Legea
privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul
orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
?
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1. Se acceptă casarea plantaţiilor perene cu productivitate redusă, datorată
expirării termenului de funcţionare utilă, constituită din livadă de măr, soiul
’’Zimnii Banan” cu suprafaţa totală de 2,4179 ha (nr. cadastrale XXXXX,
XXXXXX,

XXXXX,

XXXXXX,

XXXXXX,

XXXXXX,

XXXXXXX,

XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX), proprietate privată.
2. Prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 20, 163, lit a), 189 din
sfS'Y M ft hJ g \ Y ^ \

Codul Administrativ al republicii Moldova, nr. 116 d in i 19/07.2018 poate fi
I

contestată, în termen de 30 zile de la comunicare, la Judecătoria Căuşeni, sediul
central, or. Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 86.
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3 . Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului or. Căuseni Dontu Anatolie;
- Dlui XXXXXXX, administratorului XXXXXXX;
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei
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oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
Ion l
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş-Chiselţa

