REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA nr. 7/10
din 22 septembrie 2022
Cu privire la atribuirea unui sector de
teren pentru construcţia casei individuale
de locuit familiei nou formate.

Având în vedere cererea depusă de cet.
Căuşeni, str,

domiciliată în or

înregistrată în Registrul comun al primăriei cu nr

de ieşire 02/1-25-2158 din 02.09.2022,
5

"

în conformitate cu art. 11 din Legea Republicii Moldova a Codului Funciar, nr
828-XII din 25.12.1991 cu modificările şi completările ulteriaore, actele necesare
prezentate,
pct. 30, alin 2), 32 din Regulamentul cu privire la atribuirea sectoarelor de terer
din intravilan pentru case, anexe gospodăreşti şi grădini, aprobat prin decizk
Consiliuluoi orăşenesc Căuşeni nr, 6/24 din 18.10.2011,
5

î

7

7

în temeiul art. 14 alin. (1), (2), lit. b) e) (3), 20 (5) din Legea Republici
Moldova,

nr. 436-XVI din 28.12.2006 ’’Privind administraţia public locală”

Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1. Se atribuie pentru construcţia casei individuale de locuit cetăţenilor:
familie nou formată, un sector de teren de 39,41 (treizec,
şi nouă întregi patruzeci şi una sutimi) % din suprafaţa terenuluijj&c constituie de

2.

Primăria oraşului Căuşeni va înregistra noii deţinători de teren în Regis

cadastral al deţinătorilor de teren şi va asigura eliberarea extrasului.
3. Prezenta decizie în conformitate cu prevederile art. 20, 163, lit a), 189 dir
Codul Administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018 poate f
contestată, în termen de 30 zile la comunicare, la Judecătoria Căuşeni, sediul central
or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 86.
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5. Prezenta Decizie se comunică:
- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral
Teritorial ’’Căuşeni;
5

?

- cetăţenilor?
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei
oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
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