
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr.8/25
din 04 noiembrie 2022

Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a bunurilor 

imobile proprietate publică a raionului Căuşeni

Având în vedere:

Propunerile primarului or. Căuşeni,

Avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

în conformitate cu art. 8, 16, 17 alin (2), art. 20 alin. (1) a Legii privind 

delimitarea prorietăţii publice, nr. 29 din 05.04.2018 cu modificările 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 modificările şi completările 

ulterioare,

în baza capitolului IV, secţiunea a 9 - a) al Regulamentului privind modul de 

delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârearea 

Guvernului Republicii Moldova, nr.63 din 11.02.2019 cu modificările 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, 

D E C I D E ;

m a l  \  *  П1. Se acceptă iniţierea lucrărilor de delimitare a bunurilor i imobile proprietate 

publică a oraşului Căuşeni, gestiunea primăriei or. Căuşeni, după curft^meâză: /%£
-  încăperea locativă cu S = 33,1 m.p., nr. cadastral 2701205.097.01.002 din or.



Căuşeni, str. M. Kogălniceanu, nr. 6/A, ap. 2,

-  încăperea locativă cu S = 11,9 m.p., nr. cadastral 2701216.003.01.003 din or.

Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 82, ap.3,

-  încăperea locativă cu S = 35,9 m.p., nr. cadastral 2701216.002.01.024 din or.

Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 84, ap. 24,

-  încăpere locativă cu S = 37,4 m.p., nr. cadastral 2701205.082.01.074 din or.

Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, nr. 11, ap. 74,

-  încăpere locativă cu S = 37,0 m.p., nr. cadastral 2701205.082.01.075 dinor.

Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, nr. 11, ap. 75.

2. Primarul or. Căuşeni va asigura executarea lucrărilor de delimitare în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare şi, după întocmirea setului de documente 

necesar, va prezenta materialele spre aprobare Consiliului orăşenesc Căuşeni.

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 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul pe 

adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3

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

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

adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare 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
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