
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr.7/7
din 22 septembrie 2022

Cu privire la corectarea erorilor comise la 

înregistrarea primară masivă a dreptului de 

proprietate asupra terenurilor proprietate privată

Avînd în vedere cererile depuse şi înregistrare în registrul comun al primăriei 

or. Căuşeni de evidenţă a corespondenţei populeţiei de cetăţenii:

domiciliat ^ - Я Н И В Н Ц Н Н Н Я Н Н Я Р
cu nr. de intrare 02/1-25-1729 din 20.07.2022,

domiciliată în sat. Săiti, r-nul Căuşeni, cu nr. de intrare 02/1-25-щщщ

1826 din 29.07.2022, cu privire la corectarea erorilor la înregistrarea primară masivă 

a terenurilor proprietate privată, .

în temeiul art. 55’, (1), lit. с), (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 

1543-XIII din 25.02.1998,

în conformitate cu prevederile pct. 4, 5 (3), pct. 6, pct. 11, aii. 1), pct. 53-55, 

pct. 61 din Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul 

atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 437 din 11.09.2019,

în temeiul art. 14 alin. (1), (3), 20 (5) din Legea Republicii Moldova, nr. 436- 

XVI din 28.12.2006 ’’Privind administraţia publică locală”, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:

1. Se corectează erorile comise în procesul înregistrării primare masive a 

dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate privată şi executării lucrărilor 

cadastrale conform listei anexă, parte integrantă a prezentei decizii.



2. Se recomandă primarului or. Căuşeni, în conformitate cu pct. 32 din

Regulamentul privind modelele unice ale titlurilor de autentificare a dreptului

deţinătorilor de teren, modul de completare, eliberare şi păstrare ale acestora, aprobat 

sub formă de anexă nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 750 din 13 

octombrie 2020 de a dispune retragerea titlulurilor de autentificare a dreptului

deţinătorilor de teren cu perfectarea noului titlu de autentificare a dreptului

deţinătorului de teren cu nr. cadastral numele i

3. Primarul or. Căuşeni, Anatolie Donţu va asigura efectuarea modificării 

documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

4. 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 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul
'  5 9

pe adresa: or. Căuşeni, str. Meşterul Radu, nr. 3
/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 Sfînt, nr. 86.
5 "  5 9 “

5. Prezenta Decizie se comunică:

- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

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

- cetăţenilor, Ш

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Tatiana Draguleî CONTRASEMNEAZĂ 
RETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa



... Anexă
■'У\ ;Vla Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni, 

nr. 7/7 din 22 septembrie 2022

LISTA

terenurilor proprietate privată, incluse în lucrările de corectare a erorilor

Până Ia corectare După corectare

N M
r Numele, 0 Numele,

Nr. Sup Desti Mod prenumele Nr. Supra Dest d prenumele
rafa naţia ui proprietarului cadastr

fata
ina / proprietarului

0 с л и л а ţa de (data, luna, al
(ha) 4-1 _ f (data, luna, anul

r trai (ha) folos anul naşterii,
ţia

0 naşterii, IDNP)
d inţă IDNP) I

1 xxxxxxx 0,1 agri gra xxxxxxxxxxxx xxxxxx 0,1015 agri gră xxxxxxxxxxxxx
col dini xxxxxxxxxxxx xxxx col dini xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx
2 xxxxxxx 0,38 agri agri xxxxxxxxxxxx xxxxxx 0,3897 agri agri xxxxxxxxxxxxx

97 col col xxxxxxxxxxxx xxxx col col xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

3 xxxxxxx 0,12 agri agri xxxxxxxxxxxx xxxxxx 0,1259 agri agri xxxxxxxxxxxxx
59 col col xxxxxxxxxxxx xxxx col col xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

4 xxxxxxx 0,22 agri agri xxxxxxxxxxxx xxxxxx 0,2234 agri agri xxxxxxxxxxxxx
34 col col xxxxxxxxxxxx xxxx col col xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

5 xxxxxxx 1,44 agri agri xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1,4492 agri agri xxxxxxxxxxxxx
92 col col xxxxxxxxxxxx xxxx col col xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx


