
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.2/53
din 7 mai 2021

Cu privire la înstrăinarea clădirii cu un nivel 

cu suprafaţa de 937,3 m" din sos. Tighinei, 19

Având în vedere:

Nota informativă prezentată,

avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc 

Căuşeni,

în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
"  ? 5 "

1. Se ia act de Nota informativă cu privire la înstrăinarea clădirii cu un nivel
2 • • •cu suprafaţa de 937,3 m din sos. Tighinei, 19.

2.Se abrogă subpct. 16 din decizia Consiliului Orăşenesc Căuşeni ”Cu 

privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni” 

nr. 6/8 din 30.04.2013.

Se anulează procesului-verbal privind rezultatele licitării funciare nr.l din
»

19.06.2013.

3.Se împuterniceşte primarul or. Căuşeni, Anatolie Donţu, de a semna şi a 

depune, în numele Consiliului orăşenesc Căuşeni, cerere de chemare în judecată

privind declararea nulităţii absolute a contractului de vînzare-cumpărare a bunului
• 2imobil sub formă de clădire cu un nivel cu suprafaţa de 937,3 m din or. Căuşeni

sos. Tighinei, nr. cadastral 2701226155.01 ' /  • А '\ '$ k#г/ Y -Л
4. Prezenta Decizie în conformitate cu prevederile Codului Administrativ al 

Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018 poate fi contestată, în termen de 30 zile
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la comunicare cu cerere prelabilă pe numele Consiliului orăşenesc Căuşeni or. 

Căuseni str. Meşterul Radu nr.3.
9 9

5. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Dlui Gheorghe Camenşcic;

- 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 

Registrului de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
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CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa
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