
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CONSILIUL O RĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIEnr. 3/8
din 25 mai 2022

Cu privire la vânzarea-cum părarea 

terenului aferent obiectivului privat

Avînd în vedere cererea depusă de administratorul întreprinderii cu Capital 

Străin ”IM OBIL4YOU”, SRL, IND O/cod fiscal XXXXXXXX, sediul: M D-2075, 

bd. M ircea cel Bătrîn, nr. 28, ap. 81, mun. Chişinău, Republica M oldova, 

reprezentată de cet. xxxxxxxx, înregistrată în  Registrul comun al primăriei or. 

Căuşeni cu nr. de intrare 02/1-23-487 din 18.05.2022, cu privire la procurarea 

terenului aferent construcţiei private nefmisate,

Raportul de evaluare din 18.05.2022, întocm it de Agenţia Im obiliară ’’Soclu” 

în conformitate cu art. 4 (1), lit. g), 13 (1), alin. (1) din Legea privind 

descentralizarea dm iniatrativă, nr. 435-XVI din 28.12.2006,
A

în baza art. 4, alin (9) a Legii Republicii M oldova privind preţul norm ative şi 

m odul de vânzare-cum părare a pămîntului, nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997,

Regulam entul cu privire la vânzarea-cum părarea terenurilor aferente, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Republicii M oldova, nr. 1428 din 16 decembrie 2008, 

în tem eiul art. 14 alin. (2) lit. d), art. 77 alin. (5) din Legea privind 

adm inistraţia public locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni DECIDE:
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1. Se perm ite vânzarea terenului aferent obiectivului privat, teren proprietate
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publică, domeniul privat al or. Căuşeni cu suprafaţa totală de 0,3868 ha, nr.
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cadastral xxxxxxxxx, cu adresa: or. Căuşeni, str. xxxxxxxxx, nr. x/x, destinaţia 

’’pentru construcţii” , la preţul de vânzare în sumă de 299615 (doua sute nouăzeci şi



nouă mii şase sute cincisprezece) lei, întreprinderii cu Capital Străin 

’’IM 0B IL 4Y O U ” SRL.

2. Se stabileşte, că la încheierea contractului de vânzare-cum părare a 

terenurilor indicate în prezenta decizie se va include achitarea de către cumpărător 

a impozitului privat şi a cheltuielelor efectuate din buget pentru înregistrarea 

curentă a dreptului de proprietate după oraşul Căuşeni suportate la I.P. ’’Agenţia 

Servicii Publice”, SCT Căuşeni.

3. Se deleagă primarului or. Căuşeni, Anatolie Donţu, dreptul de a semna 

contractul de vânzare-cum părare a terenului.

4. 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 Căuşeni cu
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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 dela comunicare, la Judecătoria Căuşeni, sediul central, or. 

Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfînt, nr. 86.

5. Prezenta Decizie se comunică:

- prim arului or. Căuşeni, Donţu Anatolie;

- Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral
A

Teritorial Căuşeni;
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- adm inistratorului întreprinderii cu Capital Străin ’’IM O BIL4Y OU” 

SRL, d-nei, xxxxxxxxxxx;
t

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei 

oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Ion Ciontoloi
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SECRETA REI. CONSILIULUI ORĂŞENESC 
k Ala Cucoş-Chiselţa


