
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 3/9
din 25 mai 2022

Cu privire la rectificarea înscrierilor 
din Registrul Bunurilor Imobile

Avînd în vedere necesitatea rectificării înscrierilor din Registrul Bunurilor 
Imobile,

în conform itate cu prevederile:
- art. 9 (1) din Legea privind adm inistrarea si deetatizarea proprietăţii 

publice nr. 121-XVI din 4 mai 2007,
-38 (1) din Legea cadastrului bunurilor immobile, nr. 1543-XIII din 25 

februarie 1998,
- pc t.l 18,121, alin .l din Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor 

immobile şi a drepturilor asupra lor aprobat prin Ordinul Agenţiei Relaţii 
Funciare si Cadastru n r.l 12 din 22 iunie 2005,
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- art. 439 (1),(2) dinCodul civil al Republicii M oldova nr. 1107- XV din 6 
iunie 2002,

în  baza art.5 -  8, 16 (1), 21, 53 (1), 68 din Codul Adm inistrativ al R.M. 
n r.l 16 din 19 iulie 2018,

în temeiul art. 14 alin. (1), (2), lit. b), d), (3), 20 (5) din Legea privind 
adm inistraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 
Căuşeni, DECIDE:

1. Se intervine către Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice”, 
Serviciul Cadastral Teritorial Căuşeni, de a efectua rectificarea înregistrărilor din 
Registrul Bunurilor Imobile prin radierea dreptului de proprietate a or. Căuşeni 
din Registrul Bunurilor Imobile asupra terenului cu suprafaţa de 0,0405 ha, nr. 
cadastral 2701218376, amplasat în or.Căuseni, str. M eşterul Radu, nr.3/1.

2. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19* I ,|f
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(1),- 165 (1), 166 din Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova, cu cere
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prealabilă, în term en de 30 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc 
Căuşeni, cu sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M eşterul Radu, nr. 3.

/V

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă, poate fi contestată, 
în term en de 30 zile de la data comunicării, la Judecătoria Căuşeni cu sediul pe 
adresa: or. Căuşeni. str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 86.

3. Prezenta Decizie se comunică:
- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Instituţiei Publică ’’Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral 
Teritorial Căuşeni;
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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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Ala.Cucoş-Chiselţa


