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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU$ENI

coNSrLruL ORA$ENESC CAUSENI

DECIZIE nr. ll37
din 04 februarie 2021

Cu privire la transmiterea in comodat a

unor bunuri imobile

Av6nd in vedere:

Expirarea Ia data de 3 I.01.2021 a contractului de comodat nr. 3l din

31.01 .2012, incheiat intre Consiliul orbsenesc Cduqeni qi Departamentul trupelor

de carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova,

Demersul Ministerului Afacerilor Inteme al Republicii Moldova nr. 44130 -
106 din-13.01 .2021adresat preqedintelui r. Cduqeni,

Scrisoarea pregedintelui r. Cduqeni nr. 5llll din 20 ianuarie 2020

inregistratd in registrul comun al primdriei or. Cdugeni cu nr. de intrare 02ll - 23 -
78 din 25.01.2021,

av\zele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului origenesc

Cduqeni,

in conformitate cu art. 1234 din Codul civil al Republicii Moldova nr. Il07

- XV din 06 iunie 2002 cu modificSrile gi completdrile ulterioare,

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

administralia publicd locald nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul ordqenesc

Cdugeni, DECIDE:

1. Se transmite pe o perioadd de 15 an| cu titlu gratuit, in folosinld

Inspectoratului General de Carabinieri a MAI al RM clddirea blocului de locuit cu

douiniveluri qi subsol cu o suprafald de 900 m2,incdperile auxiliare cu suprafala

totald de de 393 m2 pe terenul su S : I,2493 ha amplasat in or. Cduqeni, qos.

Tighina,5



2. Se imputemicegte primarul or. Cduqeni, Anatolie Donfu, de a semna, in
numele Consiliului ordqenesc Cduqeni, contractul de comodat cu inregistrarea

contractului in modul corespunzdtor.

3. Prezenta decizie poate fi contestatd, confonn prevederilor art. Ig, 164 (I),
165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabild, in
termen de 30 de zlle de la data comunicdrii, la Consiliul orbsenesc Cduqeni cu

sediul pe adresa: or. Cduqeni, str. M. Radu, 3

in cazul dezacordului cu rdspunsul la cererea prealabild poate fi contest atd", in
termen de 30 zLLe dela data comunicdrii, in judecdtoria Cduqeni, sediul central, pe

adresa: or. Cduqeni, str. $tefan cel Mare gi Sfbnt, nr. 86.

4.Prezenta decizie se comunicd:

- Dlui Anatolie Donfu, primarul oraqului Cduqeni;

- Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat qi se aduce la cunoqtinld

publicl prin intermediul plasbrii pe pagina web a Primiriei oraqului Cduseni si

inctudiirii in Registrul de stat a actelor locale.

PRE$EDINTELE
$EDINTEI

Sergiu Gogu
CONTRASEMNEAZA

TARUL CONSILIULUI ORA$ENESC
Ala Cucog-ChiselifaM




