
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 2/29
din 7 aprilie 2022

Cu privire la cererea depusă 

de cet. XXXXXXXXXX

Având în vedere cererea depusă de cet. XXXXXXXXXX, adresată 

Consiliului orăşenesc Căuşeni, înregistrată în Registrul comun al primăriei or. 

Căuşeni cu nr. de intrare 02/1-25-3554 din 09 decembrie 2021,

în temeiul art.551, lit. a), b), c), d), (2) din Legea Cadastrului bunurilor 

imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998,

în conformitate cu prevederile pct. 4, 5 (1), (3), pct. 53-55 din Regulamentul 

privind modul de corectare a erorilor comise în procesul înregistrării dreptului de 

proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 

437 din 11.09.2019,

în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 7, 14 (1), (2), lit. b), e), (3), 20 (5) din Legea privind 

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

Căuşeni, DECIDE:
5 "

1. Se ia act de cererea cet. XXXXXX, adresată Consiliului orăşenesc
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Căuşeni, înregistrată în Registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de întrare 

02/1-25-3554 din 09 decembrie 2021.

2. Se explică cet. XXXXXXXXXX, că, corectarea erorilor comise în 

procesul de privatizare a terenurilor se efectuază în temeiul Regulamentului privind 

modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirlLiîn proprietate a

terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr. 437 din
m o  i  JndţSJ) /f/f

11.09.2019, corectarea nu se aplică în cazul corectării necOnformităţilor ce ţin de 

lipsa în baza de date grafică, erorilor de identificare, etc., dacă bunul imobil a fost



înstrăinat şi este înregistrat după noul proprietar în temeiul actelor juridice întocmite 

între vii.

3. Prezenta decizie conform art. 20, 189, 196 din Codul Administrativ nr. 116 di] 

19.07.2018 poate fi contestată, în termen de 30 zile la comunicare, la Judecători; 

Căuşeni, sediul central, or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- D-nui XXXXXXXXXX;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE
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