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REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 4/3
din 15 iunie 2022

Cu privire la corectarea erorii comise la 

înregistrarea primară m asivă a dreptului de 

proprietate asupra terenului proprietate privată.

A vînd în vedere cererea depusă şi înregistrată în registrul comun al 

primăriei or. Căuşeni de evidenţă a corespondenţei populeţiei de cet.

intrare 02/1-25-1020 din 18.05.2022, cu privire la corectarea erorii la înregistrarea 

primară masivă a terenului proprietate privată,

1543-XIII din 25.02.1998,

în conformitate cu prevederile pct. 4, 5 (3), 6, 11, alin. 1), 53-55, 61 din

Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii 

în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

M oldova nr. 437 din 11.09.2019,

în temeiul art. 14 alin. (1), (3), 20 (5) din Legea Republicii M oldova, nr. 

436-XVI din 28.12.2006 ’’Privind administraţia publică locală” , Consiliul 

orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1. Se perm ite corectarea erorii comise în procesul înregistrării primară 

m asivă a dreptului de proprietate asupra terenului proprietate privată şi executării

lucrărilor cadastrale conform listei anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

dom iciliat în or. Căuşeni, str.

în baza art. 551, (1), lit. с), (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.



2. Primarul or. Căuşeni, Anatolie Donţu va asigura efectuarea modificării 

documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

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

165 (1), 166 din Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, 

în term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu
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sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. Meşterul Radu, nr. 3

în  cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, 

în term en de 30 zile de la data comunicării, în Judecătoria Căuşeni, sediul central, 

pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 86.

4. Prezenta Decizie se comunică:

- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Instituţiei Publice ’’Agenţia Servicii Publice” , Serviciul Cadastral 

Teritorial ’’Căuseni;
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- 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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Ion Ciontoloi
CONTRASEM NEAZĂ 

Qk SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş-Chiselţa
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Anexă

nr. 4/3 din 15.06.2022

LISTA \  А VoA

terenurilor proprietate privată, incluse în lucrările de corectare ă erorilor
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