
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 2/30
din 7 aprilie 2022

Cu privire la petiţia cet. XXXXXXXXXX 

Având în vedere:

petiţia cet. XXXXXXXX, dom. în or. Căuşeni, str. XXX, nr. X înregistrată 

în registrul comun al primăriei or. Căuşeni de evidenţă a corespondenţei cu nr. de 

intrare 02/1 - 2 5 -3 5 4 7  din 08.12.2021,

în conformitate cu art. 5, 7, 9 (1), 10 (1), 21, 53 (1), 55 (1), 1), 69 (1), 78 (1) 

din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, 

în baza:

- art. 5, lit. b) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii

publice nr. 121 -  XVI din 4 mai 2007,

- pct. 39 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a 

destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 1170 din 25 octombrie 2016,

în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1. Se ia act de petiţia cet. XXXXXXXX, dom. în or. Căuşeni, str. XXX, nr. 

X înregistrată în registrul comun al primăriei or. Căuşeni de evidenţă a

corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 -  25 -  3547 din 08.12.2021.

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

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, ;în



termen 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 

termen de 30 zile de la data comunicării, la judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
9 ”  9 9 "

3. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Cet. XXXXXXXXXX;

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

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Ion Ciontoloi


