
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 3/17
din 25 mai 2022

Cu privire la m odificarea şi completarea şi abrogarea 
unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuseni

9 ?

Având în vedere:

Cererea cet. xxxxxxxxxxxxxxx, înregistrată în registrul comun al primăriei 

or. Căuseni cu nr. de înregistrare 02/1 -  23 - 922 din 12.05.2022,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii M oldova, 

nr.1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;

în  conformitate art. 62 -  63, din Legea cu privire la actele norm ative nr. 100 

din 22.12.2017,

în tem eiul art. art.3 alin.(2), art.7, 14 (1), .(2) lit.l), (3), 20 (5) din Legea 

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

orăşenesc Căuseni, DECIDE:
5 ? 7

A

1.Anexa nr.6 Lista proprietarilor şi posesorilor de garaje or. Căuşeni, str. 

Poleanicichin f/n, GSC-2-APG-2, sect. I aptobată prin Decizia Consiliului 

orăşenesc Căuşeni nr.9/19 din 28.09.2006 „ Cu privire la patrimoniul primăriei 

oraşului Căuşeni,, se m odifică şi se complectează la aliniatul 53 după cum 

urmează:

Nr.ga
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de drept

Data
naşterii

Nr.paşaportu
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Cod fiscal Reşedinţa
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Gi %l oi2.Se abrogă Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.6/9 din 29.09.2021 ^Cu privire 

la înregistrarea dreptului de proprietate publică asupra terenurilor^.
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3. Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 2/3 din 02 martie 2010 ..Cu privire la 
vînzarea-cum părarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private şi 
surplusurilor de pămînt,, se m odică după cum urm ează şi anume:

Pct.I vine în redacţie nouă şi va avea următorul conţinut: „Să se aprobe suprafaţa 
terenurilor proprietate publică aferent obiectivelor private.,,.

Pct.1.3 vine în redacţie nouă şi va avea următorul conţinut: „cu suprafaţa de 
0,3868 ha, amplasat în or. Căuşeni, str. xxxxxxxxxxx, înregistrat cu nr.cadastral 
xxxxxxxxxxx,,.

4. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- cet. xxxxxxxxxxx,

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Ion Ciontoloi

:r e t a r u l  c o n s i l i u l u i  o r ă ş e n e s c
Ţh A la Cucoş-Chiselta

CONTRASEM NEAZĂ


