
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.3/21
din 25 mai 2022

Cu privire la petiţia cet. xxxxxxx

Având în vedere petiţia cet. xxxxxxxx, adresată Consiliului orăşenesc 

Căuşeni, înregistrată în Registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de intrare 

02/1-25-606 din 04 aprilie 2022,

în  conformitate cu art. 5, 7, 9, 10, 21, 31, 60, 69, 78 (1) din Codul 

Adm inistrativ al republicii M oldova, nr. 116 din 19 iulie 2018, 

în baza:

- art. 9 (1) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, 

nr. 121-XVI din 04 mai 2007,

în tem eiul art. 3 (1), 7, 10 (1), *14 (1), (2), lit. b), (3), 20 (5), 76 din Legea 

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

orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
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1. Se ia act petiţia cet. xxxxxxx, adresată Consiliului orăşenesc Căuşeni, 

înregistrată în Registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de intrare 02/1-25-606 

din 04 aprilie 2022.

2. Se explică petiţionarei, xxxxxxxxx, că conform  pct. 3 din Regulam entul cu 

privire la vânzarea-cum părarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente aprobat prin 

Hotărârea Guvernului R. M oldova, nr. 1428 din 16.12.2008, terenul aferent esteн£7 l  Na
compus din suprafaţa de teren pe care sunt amplasate nemijlocit bunuri imobild şi
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terenul adiacent utilizat în procesul tehnologic si/sau pentru deservirea acestora.



teren înstrăinat petiţionarei conform deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni, nr. 4/10 

din 12.05.2009.

3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 163, lit.a) 

din Codul Adm inistrativ nr. 116 din 19.07.2018, în term en de 30 zile de la data 

comunicării, în Judecătoria Căuşeni, sediul central, or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are 

si Sfînt, nr. 86.
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4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, prim arul oraşului Căuşeni;

- D-nei xxxxxxxxx;

- 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


