
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 8/18
din 04 noiembrie 2022

Cu privire la transmiterea în proprietate 

privată a unor loturi de teren

Având în vedere cererile şi actele prezentate de către cetăţenii: 

xxxxxxxxx, domiciliat în or. Căuşeni, str. xxxxxxxxxxxxxxx, nr. xxxx, 

înregistrată în Registrul comun al primăriei or. Căuşeni de evidenţă a

corespondenţei cunr. 02/1-25- 1031 din 19.05.2022;

xxxxxxxxx, domiciliată în or. Căuşeni, str. xxxxxxxxxxxxx, nr. xxx, 

înregistrată în Registrul comun al primăriei or. Căuşeni de evidenţă a

corespondenţei cunr. 02/1-25- 1032 din 19.05.2022,

xxxxxxxxxxxxxx, domiciliată în or. Căuşeni, str. xxxx, nr. xx, înregistrată în 

Registrul comun al primăriei or. Căuşeni de evidenţă a corespondenţei cu nr. 02/1- 

25- 1180 din 30.05.2022,

xxxxxxx, domiciliat în or. Căuşeni, str. xxxxxxxxxxxx, nr. xx, ap. x, 

înregistrată în Registrul comun al primăriei or. Căuşeni de evidenţă a

corespondenţei cu nr. 02/1-25- 2442 din 30.09.2022,

în baza art. 10, 11, 42 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828 -  XII 

din 25 decembrie 1991,

Regulamentul cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a 

loturilor de pământ de pe lângă casă în localităţile urbane, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova, nr. 984 din 21 ianuarie 1998,

în temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), d), e), (3), 20 (5) din Legea privind,

administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc'

Căuşeni, DECIDE:



1. Se transmite proprietarului casei de locuit, xxxxxxxxxx -  21,98 % din 

terenul cu suprafaţa totală de 0,1592 {zero întregi o mie cinci sute nouăzeci şi două 

zecimi de miimi) ha, nr. cadastral xxxxxxxxxx cu amplasament în or. Căuşeni, str. 

xxxxxxxxxxx, nr. xxxxxx, în proprietate comună.

2. Se transmite proprietarei casei de locuit, xxxxxxxxxxx -  21,98 % din 

terenul cu suprafaţa totală de 0,1592 {zero întregi o mie cinci sute nouăzeci şi două 

zecimi de miimi) ha, nr. cadastral xxxxxxxxxx cu amplasament în or. Căuşeni, str. 

xxxxxxxx, nr. xxx, în proprietate comună.

3. Se transmite proprietarilor casei de locuit, xxxxxxxxxxxxx în devălmăşie 

cu xxxxxxxxxx -  48,3 % din terenul cu suprafaţa totală de 0,1896 {zero întregi o 

mie opt sute nouăzeci şi şase zecimi de miimi) ha, nr. cadastral xxxxxxxxxx cu 

amplasament în or. Căuşeni, str. xxxxxx, nr. xx, în proprietate comună în diviziune.

4. Se transmite proprietarului apartamentului nr. 1, xxxxxxxxx -  46,19 % din 

terenul cu suprafaţa totală de 0,0375 {zero întregi trei sute şaptezeci şi cinci zecimi 

de miimi) ha, nr. cadastral xxxxxxxxx cu amplasament în or. Căuşeni, str.

xxxxxxxxxxx, nr. XX.

4. Primarul or. Căuşeni va asigura înregistrarea noul deţinător de teren în 

Registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi eliberarea extrasului.

5. 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. Căuşeni, str. Meşterul Radu, nr. 3.
A.

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

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

or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 86.
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6. Prezenta Decizie se comunică:

- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- cetăţenilor: xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,



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

’’Căuseni;
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- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei 

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

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Ion Ciontoloi
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiselita
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