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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI 

 

Decizie nr.7/__ 

din ______septembrie  2020 

 

Cu privire la transmiterea activelor  

proprietate publică a orașului Căușeni 

în administrarea Î.M. ”Salubrizare și Amenajare” Căușeni  

  

 În scopul executării deciziei Consiliului orășenesc Căușeni ”Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind gestionarea populației de câini cu și fără stăpân 

și a altor animale de companie din or. Căușeni” nr. 4/21 din 22 mai 2020, 

 în conformitate cu art. 4, 9 (1) din Legea privind proprietatea publică a 

unităților administrative – teritoriale nr. 523 – XIV din 16 iulie 1999,  

 în baza pct. 10 (3), lit, c) din Regulamentul cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat sub formă de anexa nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31 decembrie 2015 și a 

Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind 

evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Finanlelor nr. 216 din 28.12.201 5, 

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

administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orășenesc 

Căușeni, DECIDE: 

 

1. A transmite, cu titlu gratuit, din administrarea primăriei or. Căușeni, în 

administrarea Î.M. ”Salubrizare și Amenajare” Căușeni, activele 

proprietate publică a or. Căușeni, destinate adăpostului public pentru 

animalele fără stăpân din orașul Căușeni amplasat în or. Căușeni, str. M. 

Kogălniceanu, f/n, teren proprietate publică, domeniul privat al or. 

Căușeni cu S = 0,5964 ha, nr. cadastral 2701227092, conform anexei 

parte integrantă a prezentei decizii. 

2. Se instituie comisia de transmitere - primire în următoarea componență: 

                                                                 Președinte: 

- Anatolie Donțu, primar al orașului Căușeni. 

Membrii comisiei: 

- Procopenco Olesea, contabil - șef, primăria or. Căușeni, 

- Neculcea Ion, șef de gospodărie, primăria or. Căușeni, 

- Baltag Ecaterina, director, Î.M. ”Salubrizare și Amenajare” Căușeni, 



- Ochișan Svetlana, contabil - șef, Î.M. ”Salubrizare și Amenajare” 

Căușeni. 

3. Comisia de transmitere - primire va asigura intocmirea actelor de 

transmitere - primire a activelor și documentelor confirmative în termen 

de 30 zile lucrătoare din momentul intrării în vigoare a prezentei decizii. 

          4.  Prezenta decizie se comunică: 

- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni; 

- Membrilor comisiei; 

- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la 

cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a 

Primăriei orașului Căușeni și includerii în  Registrului de stat a 

actelor locale. 

 

     Primar                                                                  Anatolie Donțu 

 

     Secretarul Consiliului Orășenesc                         Ala Cucoș - Chiseliță  

 

    Viceprimar                                                             Sergiu Babin 


