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REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

D E C I Z I A  nr. 8/ J S

din 0 4 .  / /  2022

Cu privire la alocarea terenurilor 
pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare

A.

In scopul asigurării unui grad sporit de protecţie a localităţii, terenurilor agricole 
şi infrastructurii, ameliorării stării terenurilor degradate şi afectate de procese 
erozionale,

în conformitate cu articolul 9 (1) din Legea cu privire la administrare şi 
deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04 mai 2007,

în baza art. 3 lit. a), h), art. 4 lit. g) din Legea nr. 435 -  XVI din 28.12.2006 privind 
descentralizarea administrativă,

în temeiul art. 14 (1), (2) lit. b), h) din Legea nr. 436-X V I din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1. Se aprobă lista terenurilor proprietate publică a UTA Căuşeni pentru 
împădurire/reîmpădurire/reabilitare, cu următoarele numere cadastrale:
- 2701407210-8,9383 ha;
- 2701306225 -2,6271 ha;
- 2701306224-4,4931 ha;
- 2701306223 -8 ,273  ha;
- 2701409142-20,301 ha.

Total = 44,6325 ha.
2. Se recomandă primarului oraşului Căuşeni, domnului Anatolie Donţu, de a încheia

Contract de asociere civilă de parteneriat în domeniul creării, reabilitării şi aplicării 
• • • • • л 

regimului silvic în plantaţiile cu vegetaţie forestieră cu întreprinderea pentru
silvicultură Tighina.

3. Specialistul principal al Primăriei oraşului Căuşeni, doamna Valentina Gîrjeu, va 
asigura concretizarea şi perfectarea documentelor necesare pentru încheierea şi
# A  _
implementarea Contactului cu întreprinderea pentru silvicultură Tighina.



4. Se numeşte domnul Igor Petracov, specialist principal în cadrul Primăriei oraşului
A

Căuşeni în calitate de persoană de contact cu întreprinderea pentru silvicultură 
Tighina în vederea implementării prevederilor stipulate în Contract.

5. Responsabil de executarea prezentei Decizii se desemnează primarul oraşului 
Căuseni, Anatolie Dontu.
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6. 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 pe adresa: 
or. Căuşeni, str. M. Radu, 3.
A.

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. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

7. Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului oraşului Căuşeni, Anatolie Donţu;

A

- întreprinderea pentru silvicultură Tighina;
- Oficiului Teritorial Căuşeni a Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin intermediul plasării pe pagina Web a primăriei oraşului Căuşeni 
şi includerea în Registrul actelor locale^ N

Anatolie Donţu 
Igor Petracov 
Ala Cucos-Chiselită
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Primarul oraşului Căuşeni 
Specialist principal în Primăria oraşului Căuşi 
Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni 
Avizat: Specialist Focşa Anatolie


