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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI 

 

Decizie nr.3/__ 

din ______ 2021 

 

 Cu privire la acordul primirii în proprietatea publică 

 a orașului Căușeni a unor bunuri materiale  

 

 Având în vedere: 

-  informația prezentată și avizele comisiilor consultative de specialitate a 

Consiliului orășenesc Căușeni, 

- decizia Consiliului Raional Căușeni ”Cu privire la transmiterea cu titlu 

gratuit a unui bun” nr. 2/11 din 19 martie 2021 

  în conformitate cu art. 4 din Legea cu privire la proprietatea publică a 

unităților administrativ - teritoriale, nr. 523-XIV din 16.07.1999,  

în baza Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvemului Republicii Moldova, nr. 90l 

din 31. l2.2015, 

 cu art. 4 (3) din Legea privind descentralizarea administrativă, nr.435-XVI 

din 28 decembrie 2006, 

  în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 6 (2), 7, 14 (1), (2), (3), 20 (5), 74 (5) din Legea 

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

Căușeni, DECIDE: 

 1. Se dă acordul de a primi, cu titlu gratuit, din proprietatea r. Căușeni, 

gestiunea Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism, în proprietatea 

publică a orașului Căușeni, domeniul privat, gestiunea primăriei or. Căușeni, a  

48,76m3 de piatră fostă în folosință cu valoarea totală în sumă de 17 476, 98 lei.  

2. Se desemnează dl Anatolie Donțu, primarul or. Căușeni și Procopenco 

Olesea, contabil - șef, primăria or. Căușeni Căușeni, în componența comisiei de 

transmitere – primire. 

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. 

 

PREȘEDINTELE                  SECRETARUL CONSILIULUI                                                                               

ȘEDINȚEI                                          ORĂȘENESC   

                                                     Ala Cucoș -Chiseliță 

 
 

     Primar                                                                  Anatolie Donțu 

   

  

     Secretarul Consiliului Orășenesc                         Ala Cucoș - Chiseliță  

 

 


