R E P U B L IC A M O L D O V A
R A IO N U L C Ă U ŞE N I
C O N SIL IU L O R Ă ŞE N E SC C Ă U ŞE N I
D EC IZIE nr. 3/1
din 25 mai 2022
Cu privire la aprobarea docum entaţiei cadastrale,
a planului geom etric actulaizat şi stabilire a surplusului
de teren proprietate publică, dom eniul privat al or. Căuşeni

Având în vedere cererea cet. xxxxxxxxx, dom iciliat în or. Căuşeni, str. xxxxx
xxxxx, nr. xxx, înregistrată în R egistrul com un al prim ăriei Căuşeni cu nr. de intrare
02/1-25-814 din 04.05.2022 cu privire la înlăturarea neconform ităţilor constatate în
urm a elaborării docum entaţiei cadastrale de către Instituţia Publică ’’A genţia
Servicii Publice,, Serviciul C adastral T eritorial Căuşeni, a terenului cu nr. cadastral
xxxxxxxxxx,
- docum entaţia cadastrală privind actualizarea planului geom etric al terenului
elaborată de Instituţia Publică ’’A genţia Servicii Publice,, Serviciul Cadastral
Teritorial Căuşeni,
A

în conform itate cu art. 18 (2), lit. a), 5 5 1 (2), din L egea cadastrului bunurilor
im obile, nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998,
în baza pct. 88 (2), (3), lit. a) a Instrucţiunii cu privire la m odul de executare a
lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin O rdinul directorului general al
A genţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, nr. 70 din 04 august 2017,
în tem eiul

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

M oldova nr. 436-X V I din 28.12.2006, privind adm inistraţia publică locală,
C onsiliul orăşenesc Căuşeni DEC IDE:

1. Se aprobă docum entaţia cadastrală privind actua
al terenului cu nr. cadastral 2701212350 cu am plasam ent
xxxxxx, nr. xxx, elaborat de către Institutia Publică ’b
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Serviciul Cadastral Teritorial Căuseni .m odul de folosinţă ’’aferent obiectivului
9

~

9

destinat locuinţei”, conform planului geom etric, parte integrantă a prezentei decizii.
2. Se aprobă planul geom etric actualizat al terenului, m odul de folosinţă
’’aferent obiectivului destinat locuinţei”, nr. cadastral xxxxxxxx cu am plasam ent în
or. Căuşeni, str. xxxxxx, nr. xxx.
3. Se identifică bunul im obil cu nr. cadastral xxxxxx, în urm a m ăsurărilor
geodezice efectuate cu suprafaţa de 0,2334 ha, dintre care 0,06 ha (25,71 %),
aparţine cet. xxxxxxxx, iar suprafaţa de 0,1734 ha (74,29 %) aparţine proprietăţii
publice, dom eniul privat al oraşului Căuşeni.
4. E xecutarea prezentei decizii se pune în seam a prim arului or. Căuşeni
prin interm ediul Serviciului Cadastral T eritorial Căuşeni al Instituţiei Publice
’’A genţia Servicii Publice” .
5. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164
(1), 165 (1), 166 din Codul A dm inistrativ al Republicii M oldova, cu cerere
prealabilă, în term en de 30 de zile de la data com unicării, la C onsiliul orăşenesc
Căuşeni cu sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M eşterul Radu, nr. 3.
e
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In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi
contestată, în term en de 30 zile de la data com unicării,în Judecătoria Căuşeni,
sediul central, pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfînt, nr. 86.
6. Prezenta D ecizie se com unică:
Л
-

Prim arului or. Căuseni D ontu A natolie;
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- cetăţenei xxxxxxxx;
- Populaţiei oraşului prin interm ediul plasării pe pagina web a Prim ăriei
oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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