
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.9/20
din 16 decembrie 2022

Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a bunurilor 

imobile proprietate publică a raionului Căuşeni

Având în vedere:

propunerile primarului or. Căuşeni,

avizele com isiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni.
/V

In conform itate cu:

art. 8, 16, 17 alin. (2), art. 20 alin. (1) a Legii privind delim itarea prori etăţii publice, 

nr. 29 din 05.04.2018 cu m odificările gi completările ulterioare,

art. 3, alin (2), lit. a), b), e) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice nr. 121 - XVI din 24 mai 2007 cu m odificările şi completările ulterioare, 

în baza capitolului IV, secţiunea a 9 - a) al Regulam entului privind modul de delimitare a 

bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârearea Guvernului Republicii 

M oldova, nr.63 din 11.02.2019 cu m odificările şi completările ulterioare,

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

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

1. Se delimiteazăşi înredistrează bunurile imobile proprietate public|fi 

domeniul privat, după cum urmează:
fa;
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-  încăperea locativă cu S = 56,9 m.p., nr. cadastral 2701205.060.Щ 

str. Unirii, nr. 3, ap. 30,



-  încăperea locativă cu S = 18,2 m.p., nr. cadastral 2701205.060.01.031 din or. Căuşeni, 

str. Unirii, nr. 3, ap. 31,

-  încăperea locativă cu S = 17,7 m.p., nr. cadastral 2701205.060.01.033 din or. Căuşeni, 

str. Unirii, nr. 3, ap. 33,

-  încăpere locativă cu S = 17,0 m.p., nr. cadastral 2701205.067.01.046 din or. Căuşeni, 

str. Unirii, nr. 10, ap. 46,

-  încăpere locativă cu S = 16,5 m.p., nr. cadastral 2701205.067.01.049dinor. Căuşeni, 

str. Unirii, nr. 10, ap. 49,

-  încăpere locativă cu S = 26,7 m.p., nr. cadastral 2701211.031.01.031 dinor. Căuşeni, 

str. Ştefan cel M are şi Sfînt, nr. 65, ap. 31.

2. Primarul or. Căuşeni va asigura executarea prezenteidecizii.

3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19. 164 (1), 165 (1), 166 

din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în term en de 30 de 

zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul pe adresa: or. 

Căuşeni, str. M. Radu, 3

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

term en de 30 zile de la data comunicării, la judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuşeni, strStefan cel M are si Sfânt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- 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
CONTRASEM NEAZĂ 

ARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


