REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr. 2/4
din 7 aprilie 2022

Cu privire la aprobarea documentaţiei cadastrale,
a planului geometric actulaizat şi stabilire a surplusului
de teren proprietate publică, domeniul privat al or. Căuşeni

Având în vedere cererea cet. XXX, domiciliată în or. Căuşeni, str-la X.
XXXX, nr. XX, înregistrată în Registrul comun al primăriei Căuşeni cu nr. de
intrare 02/1-25-3416 din 23.11.2021 cu privire la înlăturarea neconformităţilor
constatate în urma elaborării documentaţiei cadastrale de către SRL ’’Geocad
Expert”, a terenului cu nr. cadastral XXXXXXX,
- documentaţia cadastrală privind actualizarea planului geometric al terenului
elaborată de Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice,, Serviciul Cadastral
Teritorial Căuşeni,
în conformitate cu art. 18 (2), lit. a), 551 (2), din Legea cadastrului bunurilor
imobile, nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998,
în baza pct. 88 (2), (3), lit. a) a Instrucţiunii cu privire la modul de executare a
lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, nr. 70 din 04 august 2017,
în temeiul

art. 3 (1) 7, 10 (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea Republicii

Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1. Se aprobă documentaţia cadastrală privind actualizarea planului geometric
al terenului cu nr. cadastral XXXXXXX cu amplasament în or. Căuşeni, str. XXX
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XXXXXX, nr. XX, elaborat de către SRL ’’Geocad Expert”,: modul de folosinţă
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’’aferent obiectivului destinat locuinţei”, conform planului geometric, parte
integrantă a prezentei decizii.
2. Se aprobă planul geometric actualizat al terenului, modul de folosinţă
’’aferent obiectivului destinat locuinţei”, nr. cadastral XXXXXXX cu amplasament
în or. Căuşeni, str. XXXXXXXXXXXX, nr. XX.
3. Se identifică bunul imobil cu nr. cadastral XXXXXXXX, în urma
măsurărilor geodezice efectuate cu suprafaţa de XX ha, dintre care XXX ha (XX
%), aparţine cet. XXXXXX, iar suprafaţa de X,XXX ha (XX,X%)

aparţine

proprietăţii publice, domeniul privat al oraşului Căuşeni.
4. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului or. Căuşeni
prin intermediul Serviciului Cadastral Teritorial Căuşeni al Instituţiei Publice
’’Agenţia Servicii Publice”.
5. 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. Meşterul Radu, nr. 3.
/V

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi
contestată, în termen de 30 zile de la data comunicării,în Judecătoria Căuşeni,
sediul central, pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 86.
6. Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului or. Căuşeni Dontu Anatolie;
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- cetăţenei XXXXXXXXX;
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei
oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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