
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.7/8
din 22 septembrie 2022

Cu privire la formarea bunului 
imobil prin separare

Având în vedere: propunerile primarului or. Căuşeni la Proiectul de execuţie, 

extinderea reţelelor de canalizare din or. Căuşeni (etapa I),

în baza art. 3, lit. a), 4, lit. с), 7 (1), lit. a), с), 8 (1), lit. a), 10 (1), din Legea cu 

privire la formarea bunurilor imobile, nr. 354-XV din 28.10.2004,

în conformitate cu art. 9 (1) din Legea privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice, nr. 121- XVI din 04 mai 2007,

în temeiul art. 3 (1), 7, 10, (1), 14 (1), (2), lit. b), с), (3), 20, (5) din Legea privind 

administraţia public locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 

DECIDE:

1. Se formează, prin separare, din bunul imobil proprietate publică, domeniul 

public al or. Căuşeni cu suprafaţa totală de 19,8851 ha, nr. cadastral 27013030356, 

amplasat în or. Căuşeni, extravilan, modul de folosinţă ”agricol ”, următorul bun imobil 

independent cu nr. cadastral 27013030357, amplasat în or. Căuşeni, extravilan, cu 

suprafaţa de 0,0587 ha cu modul de folosinţă ”aferent obiectivelor gospodăriei 

comunale.

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Căuşeni, 

Anatolie Dontu.
9 щ ,

3. 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. Căuseni, str. Meşterul Radu, nr. 3.
? 7 ? 7

termen de 30 zile de la data comunicării, la Judecătoria Căuşeni cu sediul pe adresa: or. 

Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 86.
5 7 ? 5 7

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui, Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Instituţiei Publică ’’Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial

Căuseni;
? 7

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei 

oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

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

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI
Tati CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


