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REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

Decizie nr. 
din A septembrie 2022

Cu privire la modificarea şi completarea 
unei decizii

în scopul asigurării eficienţei achiziţiei publice,
în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Căuşeni, DECIDE:

1. Pet. 1 din Decizia Consiliului Orăşenesc Căuşeni ”Cu privire la 
permiterea încheierii contractului privind achiziţionarea sistemului de aproizionare

/V

cu apă potabilă şi a sondei arteziene deţinute de către II ” Aureli a Bulimaga” şi 
alocarea mijloacelor financiare” nr. 5/2 din 20 iulie 2022 se expune în redacţie 
nouă:

- ”Se permite achiziţionarea:
- terenului cu nr. cadastral 2701305.103 cu S = 0,5328 ha, propeietar 

Bulmaga Aurelia,
- terenului cu nr. cadastral 2701305.104, cu S = 0, 533 ha, proprietar 

Bulmaga Aurelia,
- construcţiei cu nr. cadastral 2701305.103.01, cu S = 13,8 m.p., proprietar 

Bulmaga Aurelia,
- obiectivelor de infrastructură tehnico -  edilitară si elementelor structurale
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ale obiectivului constituite din reţelele subterane şi supraterane de alimentare cu 
apă potabilă, fântânii arteziene, fântânilor, rezervoarelor pentru apă, proprietar ÎI 
’’Aurelia Bulmaga””.

2. După pct. 2 se introduce un punct nou cu următorul conţinut:
- ”3. Se împuteniceşte primarul or. Căuşeni de a semna, în numele UTA 

Căuşeni, contractul de achiziţie a bunurilor indicate în pct. 1 a prezentei decizii”.
3. Pct. 3 - 6  devin, respectiv, pct. 4 - 7 .
4. 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
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sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3
/V

In 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. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
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5. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Cet. Bulmaga Aurelia;
- LI. ’’Bulmaga Aurelia”;
- Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la
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cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a 
Primăriei oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat al 
actelor locale.

Primar I h A A  1/J Anatolie Dontu

Secretarul Consiliului Orăşenesc Cucos - Chiselită Ala
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