
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIEnr. 3/8
din 28 mai 2021

Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, 

a unui teren proprietate publică

Având în vedere demersul Centrului de Postă Căuseni, Sucursala
? 5 "

întreprinderii de Stat ’’Poşta M oldovei”, nr. 37 din 26.04.2021, înregistrat în 

Registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de întrare 02/1-23-504 din 26.04.

2021,
/V

In conformitate:

art. 4, 9 (1) din Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrative 

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

Regulamentul cu privire la modul de transm itere a bunurilor propriatate publică, 

aprobat sub anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii M oldova, nr. 901 din 31 

decembrie 2015,

în  temeiul art. 3 (1), 7, 10, (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea Republicii M oldova, nr. 

436-XVI din 28.12.2006 ’’Privind adm inistraţia public locală” ., Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:
i

1. Se transmite, cu titlu gratuit, în adm inistrarea Centrului de Poştă Căuşeni,
x  • 1sucursala întreprinderii de Stat ’’Poşta M oldovei”, în scopul amplasării tem porare a

unei gherete de prestări a serviciilor poştale, terenul proprietate publică al APL 

Căuşeni, nr. cadastral 2701214228 cu suprafaţa de 0,0015 ha, amplasat în or. 

Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, nr. 20a pe un term en de 5 (cinci) ащ55з ^ 3>.

Căuseni, Dontu Anatolie.
5 ? 5

i or.



3. Prezenţa decizie poate fi contestată conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în 

term en de 30 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul pe 

adresa: or. Căuseni, str. Meşterul Radu. nr. 3.
? '  5

în  cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, 

în teren de 30 zile de la data comunicării, în Judecătoria Căuşeni, sediul central pe 

adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel mare şi Sfînt, nr. 86.

4. Prezenta Decizie se comunică:

- D-lui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Centrului de poştă Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii M oldova şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a primăriei 

or.Căuşeni şi includerii în Registrul de Stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI:

ORĂŞENESC
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CONTRASEM NEAZĂ 
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