Proiect

R E P U B L IC A M OLDOVA
RAIO NUL CĂ UŞEN I
C O N SILIU L O RĂ ŞEN ESC CĂ UŞEN I
Decizie nr. DU
din
2022
Cu privire la modificarea domeniului şi modului
de folosinţă a bunului imobil
în scopul executării Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 2/6 din 07
mai 2021 Cu privire la cererea cet. Mihalache Maria,
întru evitarea admiterii unei încălcări a dispoziţiilor statuate la art. 6 § 1 al
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
în temeiul prevederilor Ordinului ARFC nr. 17 din 19 mai 2019 cu
privire la aprobarea clasificatorului terenurilor după categoria de destinaţie şi
folosinţă, pct. 34 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere,
schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1170 din 25 octombrie 2016. cu modificările ulterioare,
art. 9 alin. (2) lit. b din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice.
art. 5. 7. 16. 23.25.29.118.120.132 din Codul administrative al RM nr.
116/2018. cu modificările şi completările ulterioare.
în temeiul art. 3. 7. 14. 19. 20, 22 din Legea nr. 1436/2006 privind
administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul orăşenesc Căuşeni, D ECID E:
1. Se modifică demeniul bunului proprietate publică cu suprafaţa totală
de 0.0029 ha. nr. cadastral 2701210514, amplasat în or. Căuşeni. bd
Mihai Eminescu f/nr. din “ public" în "privat".
2. Se modifică modul de folosinţă a terenului proprietate publică, cu
suprafaţa totală de 0,0029 ha, nr. cadastral 2701210514, amplasat în
or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, f/nr. din “ amenajat" în "ca teren
aferent obiectivului comercial şi prestări servicii".
3. Prezenta decizie, poate fi contestată, prin intermediul Judecătoriei
Căuşeni. sediul Central or. Căuşeni. str. Ştefan cel Mare. 86 în termen
de 30 de zile de la publicare.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina
primarului or. Căuşeni.

5. Prezenta decizie se publică publică în Registrul de Stat al Actelor
Locale şi se comunică:
- primarului or. Căuşeni:
- cet. Mihalache Maria.
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