
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr.7/16
din 22 septembrie 2022

Cu privire la schimbarea destinaţiei 
a construcţiei

Avînd în vedere:

Cererea depusă de către Fundaţia de Promovare Socială ” Copilul “ cu sediul 

în or. Căuşeni, str. Păcii, nr. 28, înregistrată în registrul comun al primăriei or.

Căuşeni cu nr. de înregistrare 02/1-25 - 1958 din 15.08.2022,

studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei a casei de locuit individuală 

sub formă de ” locativă ” din str. Păcii, nr. 28, or. Căuşeni în ” nelocativă” elaborat 

de Centrul de Arhitectură Modernă ” ORDO - STIL” SRL,

avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului Orăşenesc Căuşeni, 

în conformitate cu:

art. 5, 7, 9 (1), 10 (1), 21, 55 (1), 1) din Codul administrativ al Republicii 

Moldova nr. 116 din 19.07.2018,

art. 49 (2), 52, lit. b), 68 (2) din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării 

teritoriului nr. 835 -  XIII din 17.05.1996,

în baza prevederilor pct. 1,18, 20, 27, 29 din Regulamentul privind autorizarea 

funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor aprobat sub formă 

de Anexă la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000,

în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală 

nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:



1. Se permite Fundaţia de Promovare Socială ”Copilul“ cu sediul în or. Căuşeni, str. 

Păcii, nr. 28, schimbarea destinaţiei a casei de locuit individuală sub formă de ” locativ7 7 5

” din str. Păcii, nr. 28, or. Căuşeni în ” nelocativ ”.

2. Prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 20, 163, lit. a), 189 din Codul 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 poate fi contestată, în 

termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria Căuşeni, or. Căuşeni, str. Ştefan 

cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

3. Prezenta Decizia se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarului oraşului Căuşeni;

- Fundaţia de Promovare Socială ” Copilul

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

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC


