REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr.2/15
din 7aprilie 2022

Cu privire la permiterea comercializării
mijloacelor de transport

Având în vedere:
- Procesul - verbal privind determinarea activelor neutilizate în activitatea
Primăriei or. Căuseni,
5

"

în conformitate cu:
- art. 5 (2), 9 (1), (2), lit. j), n), (3), lit. e), 10 (7), 18 din Legea privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 - XVI din 4 mai 2007,
- art. 3, lit. a), 4(1 ), lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă
nr. 435 - XVI din 28.12.2006,
în baza:
- Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a
activelor neutilizate ale întreprinderilor aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 480 din 28 martie 2008,
- Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi reducere aprobat sub formă
de anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10 februarie
2009,
în temeiul art. 3 (1), (2), 5 (1), 10 (1), 14 (1), (2), lit, q), 20 (5) din Legea
privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul
orăşenesc Căuseni, DECIDE:
.
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1. Se permite expunerea spre comercializare a activelor
ЩC- j nl
activitatea Primăriei or. Căuseni a următoarelor mijloace de transpo]
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- autoturism de model Nissan Primera, anul producerii 1992, numărul de
înmatriculare

TG

AC

458,

numărul

de

identificare

a

caroseriei

(VIN)

SJNBAAP10UO306904, numărul motorului GA 161499520, de culoarea gri închis,
înregistrat în certificatul de înmatriculare cu numărul 028100335 din 17.05.2002, în
valoare de 8 326, 00 lei MD conform raportului de evaluare nr. 0367320 din
09.12.2021;
- autoturism de model Skoda Octavia, anul producerii 2008, numărul de
înmatriculare
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AN

839,

numărul

de

identitifcare

a

caroseriei

(VIN)

TMBDX41U388870196, numărul motorului BFQ 217392, deculoare negru,
înregistrat în certificatul de înmatriculare cu numărul 118100924 din 04.07.2011, în
valoare de 18 131, 00 lei MD, conform raportului de evaluare nr. 0367320 din
09.12.2021.
2. Se instituie comisia pentru comercializarea mijloacelor de transport în următoare
componenţă:
Preşedinte - Veaceslav Zmeu;
Secretar -

Novac Zinaida;

Membri -

Sîrbu Ilona;
Gandrabur Victoria;
Repeşciuc Aurelia.

3. Se deleagă primarului or. Căuşeni împuternicirile de instituire a comisiei de
licitaţie.
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4. Se stabileşte că, mijloacele financiare obţinute de la comercializarea activelor
neutilizate, vor fi reflectate la Capitolul ’’Venituri” a bugetului or. Căuşeni.
5. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165
(1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în
termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul
“

pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, nr. 3.
In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea
în termen de 30 zile de la data comunicării,
adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si S
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6. Prezenta decizie se comunică:
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- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului
Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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