
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.6/6
din 02 august 2022

Cu privire la iniţierea modificării Planului 

Urbanistic General al oraşului Căuşeni (PUG)

Având în vedere nota informativă prezentată şi avizele comisiilor consultative 

de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni,

în conformitate cu art. 19, lit. с) din Legea privind principiile urbanismului şi 

amenajării teritoriului nr. 835 -  XIII din 17 mai 1996,

în baza art. 4(1), lit. a) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 

435 -X V I din 28.12.2006,

în temeiul art. 3 (1), (2), 5 (1), 10 (1), 14 (1), (2), lit. f), o), 20 (5) din 

Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul 

orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
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1. Se permite iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism pentru 

modificarea Planului Urbanistic General al or. Căuşeni, aprobat prin decizia 

Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 8/13 din 11 octombrie 2017, din contul
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mijloacelor bugetare ale or. Căuşeni cu scopul de a determina 2 ha, cu exccepţia 

terenurilor destinate „zonelor verzi,, pentru construcţia unui frigider industrial şi 

linie de procesare a fructelor şi legumelor în baza proiectului „Căuşeni Agri Hub: 

infrastructură comunitară, de răcire şi procesare a fructelor şi legumelor” în cadrul

apelului „ Primarii pentru Creşterea Economică - Proiecte- v-’ / 'U r o p e

Aid/l 70157/DH/ACT/Multiva. s '  _  vfjs ШЩШ M
2.Primarul va institui grupul de lucru, cu stabilirea responsabilităţilor şi termenelor 

în vederea realizării procesului de modificare a PUG.



3. Grupul de lucru pentru achiziţii va contracta organizaţia de proiectare licenţiată în 

urma procedurii de achiziţii.

4. Primarul va organiza consultarea populaţiei privind modificarea PUG şi 

coordonarea cu organele abilitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

5. Proiectul PUG modificat, cu avizele autorităţilor centrale, inclusiv cu avizul 

general, va fi prezentat Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru aprobare.

6. Primarul or. Căuşeni va asigura identificarea şi prezentarea, la şedinţa imediată a 

Consiliului orăşenesc Căuşeni, a propunerilor de rectificare a bugetului or. Căuşeni 

în partea asigurării executării pet. 1 a prezentei decizii.

7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căuşeni 

Anatolie Dontu.
j

8. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165 (1), 

166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în termen 

de 30 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul pe

adresa: or. Căuşeni, str. M.Radu nr.3.? 7
/V

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă 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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9. Prezenta Decizie se comunică:

- primarului or. Căuşeni, Anatolie Donţu 

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se 

aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a primăriei or. 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat al actelor locale.
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