
PROIECT

REPUBLICA M OLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 
DECIZIE nr. 6/4
din 02 august 2022

Cu privire la delegarea atribuţiilor

Avînd în vedere m odificarea suprafeţelor terenurilor proprietate publică, 
transmise în arendă,

în conformitate cu art. 9 (1) din Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice, nr. 121-XVI din 04 mai 2007,

în baza art. 3, lit. a) 4 (3) din Legea privind descentarlizarea administrativă, 
nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006,

în temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14 (3), 20 (1), (5), 29 (2) din Legea privind 
administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 
Căuseni, DECIDE:9 7

1. Se deleagă prim arului or. Căuseni, Anatolie Donţu, atribuţiile suplimentare 
de a semna, în num ele Consiului orăşenesc Căuseni, acordurile adiţionale de
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modificare şi completare a contractelor de arendă funciară/locaţiune a terenurilor 
propritate publică a UAT Căuşeni, încheiate anterior conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare şi anume:

- la contractul de arendă nr. 184 din 02.08.2002, încheiat între UAT Căuseni
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cu SRL ’’VECSA”, a terenului cu modul de folosinţă ’’aferent obiectivului
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comercial şi prestări servicii” cu suprafaţa de 0,3172 ha, nr. cadastral 2701210063 
cu amplasam ent în or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, nr. 2/a, pe un term en de 50 
ani (2002-2052).

- la contractul de arendă funciară nr. 37 din 20.11.2002, a terenurilor 
agricole cu suprafaţa totală de 2,4183 ha, nr. nr. cadastrale 2701318235, 
2701318236 cu am plasam ent ăn extravilanul or. Căuşeni, nr. 37 din 20.11.2002, 
încheiat între UAT Căuşeni şi cet. Caldarova Eudochia, pe un term en de 50 ani 
(2002-2052)

2. 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 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni, cu 
sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M eşterul Radu, nr. 3.

în term en de 30 zile de la data comunicării, la Judecătoria Căuşeni cu sediul pe 
adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 86.
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4. Prezenta decizie se comunică:
- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- administratorului SRL ’’VESCA” - Ivanţoc Anatolie;
- cetăţenei, Caldarov Claudia;

- Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice” , Serviciul Cadastral 
Teritorial ’’Căuşeni” ;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat si se aduce la
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cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei 
oraşului Căuşeni şi includerii în Registrului de stat a actelor locale.

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă, poate fi contestată,

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
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SECRETARUL CONSILIULUI
ORĂŞENESC?

Ala Cucos -Chiselită
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Specialist

Prim ar ' Anatolie Dontu
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Valentina Gîrjeu 

Ala Cucoş - ChiseliţăSecretarul Consiliului Orăşenesc
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Avizat Anatolie Focsa
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