REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr.3/20
din 25 mai 2022

Cu privire la petiţia cet. xxxxxxxxxxx

Având în vedere:
- petiţia cet. Maria Buzulan dom. în or. Căuşeni, str. xxxxxxx, nr. x,
înregistrată în registrul

comun al Primăriei

or.

Căuşeni

de evidenţă a

corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 - 25 - 604 din 01.04.2022,
- avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc
Căuşeni,
în conformitate cu art. 9, 21, 23, 25, 30 (2), 69, 78 din Codul Administrativ
al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018,
în baza art. 3, lit. a), 4 (1), 13 (1) din Legea privind descentralizarea
administrativă nr. 435 - XVI din 28.12.2006,
A

în temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), 20 (7) din Legea privind administraţia
publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,
DECIDE:

1. Se ia act de petiţia cet. xxxxxxxxxx dom. în or. Căuşeni, str. xxxxxxxxxx,
nr. xx, înregistrată în registrul comun al Primăriei or. Căuşeni de evidenţă a
corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 - 25 - 604 din 01.04.2022.
/V

2. Se stabileşte că, prin încheierea Judecătoriei Căuşeni din 15.11.2010, a
fost admisă cererea de revizuire depusă de revizuentul хшрОоот, Şi casată
Hotărârea JudecătorieiCăuşeni pe cauza civilă nr. 3 - 44/09 din 26.06.2009, iar,
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cumpărare conform procesului - verbal de licitaţie are statut de proprietate privată,
autorităţile publice neputând întreprinde măsuri cu efect retroactiv şi măsuri care să
afecteze situaţiile juridice definitive sau drepturile dobîndite, decît în situaţii în
care, în condiţiile stabilite de lege, acest lucru este absolut necesar pentru interesul
public, cerinţele din petiţie fiind inclusiv tardive, înaintate cu depăşirea termenilor
legali de contestare.
3.

Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 zile de la data

comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe adresa: or. Căuşeni, str.
Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
?
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5. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Dnei 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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