
REPUBLICA M O LDO VA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.2/35
din 7 mai 2021

Cu privire la acordul primirii în proprietatea publică 

a oraşului Căuseni a unor bunuri materiale
? 5

Având în vedere informaţia prezentată şi avizele com isiilor consultative de 

specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni,

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

unităţilor 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 Guvernului Republicii M oldova, nr. 901 

din 31.12.2015,

cu art. 4 (3) din Legea privind descentralizarea administrativă, nr.43 5-XVI 

din 28 decembrie 2006,

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

privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:

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

adm inistrarea S.A. ’’Drumuri -  Căuşeni”, în proprietatea publică a oraşului Căuşeni, 

gestiunea Î.M. ”Apă - Canal” Căuşeni, a sondei arteziene nr. 1385 din or. Căuşeni 

cu reţeaua de distribuire a apei şi a fâşiilor II şi III a zonelor de protecţie sanitară 

amplasate în partea de sud -  vest a or. Căuşeni.

2. Se desem nează dl Anatolie Donţu, primarul or. Căuşeni şi A lexandru 

Gîlcă, şe f ÎM  ”A pă - Canal” Căuşeni, în com ponenţa comisiei de transmitere -  
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3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1),VX:165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în



term en 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 

term en de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfânt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Dlui Alexandru Gîlcă, şef, I.M. ”A pă - Canal” C ău şen i;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi includerii în 

Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa
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