
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 6/16
din 29 septembrie 2021

Cu privire la acordul primirii în proprietatea publică 

a oraşului Căuşeni a cheltuielilor

Având în vedere demersurile vicepreşedintelui raionului Căuşeni nr. 606/11 

din 10 septembrie 2021 şi 607/11 din 10 septembrie 2021, inform aţia prezentată şi 

avizele com isiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni,

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

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

în baza Regulam entului 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.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 administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:

1. Se ia act de demersurile vicepreşedintelui raionului Căuşeni nr. 606/11 

din 10 septembrie 2021 şi 607/11 din 10 septembrie 2021 privind acordarea de

către Consiliul Orăşenesc Căuşeni a acordului de transmitere la balanţă Consiliului
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Orăşenesc Căuşeni a cheltuielilor în sumă de 46 383,725 lei si 8 395 182,10
b l

suportate de Consiliul Raional Căuşeni la obiectul: “Construcţia sistemului de
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canalizare în sectorul Valul lui Traian şi m odernizarea Staţiei de epurare din or. 

Căuşeni” , Etapa I şi Etapa IE

2. Se explică vicepreşedintelui r. Căuşeni că, în conformitate cu prevederile 

pct. 9, 2), lit. a) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

pentru Supraveghere Tehnică aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

M oldova nr. 1088 din 18 decembrie 2017 participarea Agenţiei la lucrările 

com isiilor de recepţie finală a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente, finanţate din 

bugetul de stat sau din bugetele locale este obligatorie, lipsa concluziei Agenţiei 

pentru Supraveghere Tehnică ducând la imposibilitatea recepţiei lucrărilor

efectuate la obiectul: ’’Construcţia sistemului de canalizare în sectorul Valul lui
?

Traian şi m odernizarea Staţiei de epurare din or. Căuşeni”, Etapa I şi Etapa II şi, 

respectiv, transm iterea cheltuielilor iar, solicitarea acordului urm ează a fi efectuată, 

conform pct. 4 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii M oldova, nr. 901 

din 31.12.2015 şi art. 9 (1) din Legea privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007 de către Consiliul Raional Căuşeni, prin 

decizie.

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

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 cu5 » 5

sediul pe adresa: or. Căuşeni, 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 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;
  A.

- Dlui A lexandru Gîlcă, şef, I.M. ”A pă - Canal” Căuşeni;



- Dlui Oleg Cuciuc, vicepreşedintele r. Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
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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

CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


