Proiect

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI
Decizie nr./__
din ______decembrie 2020
Cu privire la atribuirea în comodat a
a unei încăperi

Având în vedere demersul Asociației pentru Dezvoltare Durabilă Integrată
nr. 05 din 14.12.2020 înregistrat în registrul comun al primăriei or. Căușeni cu nr.
02/1 – 23 - 1304 din 22.12.2020 privind solicitarea inițierii unui parteneriat durabil
cu primăria or. Căușeni și transmiterea în comodat a unui spațiu public (oficiu)
pentru implementarea proiectelor sociale cu accent pe asigurarea bunăstării
persoanelor social - vulnerabile,
avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc
Căușeni,
în conformitate cu art. 1251, 1252 din Codul civil al Republicii Moldova nr.
1107 – XV din 06 iunie 2002 cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 5 (2), (6), 23 (1), lit. b) din Legea cu privire la organizațiile
necomerciale nr. 86 din 11.06.2020,
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. Se transmite, cu titlu (gratuit/oneros?), în comodat Asociației pentru
Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) o încăpere cu suprafața de 24 m2 amplasată
în demisolul sediului primăriei or. Căușeni pe adresa. Or. Căușeni, str. M. Radu, 3
pe termen de 1 (unu) an.
2. Se împuternicește primarul or. Căușeni, Anatolie Donțu, de a semna, în
numele Consiliului orășenesc Căușeni, contractul de comodat cu înregistrarea
contractului în modul corespunzător.
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 orășenesc Căușeni cu
sediul pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3
În cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în
termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căușeni, sediul central, pe
adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 86.
4. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni;
- 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 Registrul de stat a
actelor locale.

Primar

Anatolie Donțu

Secretarul Consiliului Orășenesc

Cucoș - Chiseliță Ala

Avizat: ___________

