
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.2/54
din 7 mai 2021

Cu privire la transm iterea bunurilor proprietate 

publică a oraşului Căuşeni în administrarea şi gestiunea 

econom ică a Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni

Având în vedere: 

raportul prezentat,

avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc 

Căuşeni,

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

unităţilor administrative -  teritoriale nr. 523 -  XIV din 16 iulie 1999,

în conform itate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a 

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

Guvernului Republicii M oldova nr. 901 din 31 decembrie 2015 şi a Planului de 

conturi contabile în sistemul bugetar şi Norm ele m etodologice privind evidenţa 

contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul 

M inisterului Finanlelor nr. 216 din 28.12.201 5,

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

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

Căuşeni, DECIDE:
5 “

1. A  transmite, cu titlu gratuit, din adm inistrarea Primăriei or. Căuşeni în 

adm inistrarea şi gestiunea economică a Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni 

urm ătoarele bunuri proprietate publică a or. Căuşeni:

Com plete de lucru (vară) -  36 bucăţi cu valoa de

64 800 lei (şaizeci şi patru mii opt sute lei).

Complete de lucru (iarnă) -  36 bucăţi;



- Vehiculul pentru transportarea deşeurilor menajere solide cu încărcare 

din spate marca N3 M AZ 5904C2 -  012, culoare albă, anul producerii 2020, nr. de 

înmatriculare LXW 556, nr. de identificare Y3M 5904C2L0000168, tipul caroseriei 

BA18, nr. motorului L 0 117117, nr. şasiului Y3M 5340C2L0002062 cu valoarea 

totală de 1 270 800,00 (un milion două sute şaptezeci mii opt sute) M DL, vehicul 

achiziţionat din mijloacele financiare publice comune ale bugetului orăşenesc 

Căuşeni şi bugetului raional Căuşeni.

2 .Se instituie comisia de transmitere - primire în urm ătoarea componenţă:

- Procopenco Olesea, contabil - şef, prim ăria or. Căuşeni,

- Neculcea Ion, şef de gospodărie, prim ăria or. Căuşeni,

- Baltag Ecaterina, administrator, Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni,

- Ochişan Svetlana, contabil - şef, Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni.

3.Comisia de transm itere - primire va asigura intocm irea actelor de transm itere - 

primire a activelor şi docum entelor confirmative în term en de 30 zile lucrătoare din 

m omentul intrării în vigoare a prezentei decizii.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni;

- M em brilor comisiei;

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

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

Registrul de stat a actelor locale.

Preşedinte:
9

- Anatolie Donţu, prim ar al oraşului Căuşeni.

M em brii comisiei:

PREŞEDINTELE
ŞEDINTFT

Sergiu Gogu _ r\
CONTRASEM NEAZĂ 

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


