
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.7/5
din 14 septembrie 2022

Cu privire la transm iterea bunurilor proprietate 

publică a oraşului Căuşeni în administrarea şi gestiunea 

econom ică a Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni

Având în vedere:

Avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc

Căuşeni,
5 ~

/V

In conformitate cu art. 4, 9 (1) din Legea privind proprietatea publică a 

unităţilor administrative -  teritoriale nr. 523 -  XIV din 16 iulie 1999,
5 ?

In conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate public aprobat sub formă de anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului Republicii M oldova nr. 901 din 31 decembrie 2015 şi a Planului de 

conturi contabile în sistemul bugetar şi Norm ele m etodologice privind evidenţa 

contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul

M inisterului Finatelor nr. 216 din 28.12.201 5,

în  temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), d), (3), 20 (5) din Legea privind 

adm inistraţia public locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:
5 "

1. A transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Primăriei or. Căuşeni în 

adm inistrarea şi gestiunea economică a Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni 

urm ătoarele bunuri proprietate publică a or. Căuşeni:

încărcător frontal m arca S0L IST 812/M 019, cuibare albastră, anul
П 31 djl Ял \ % Й

producerii 2019, nr. de înm atriculare 08-001997, i nr. descrie 548
e a  p S f ? /gr!

M A 2019C s007107391 cu valoarea de 120000 (una sută douăzeci mii lei) MDL,



în cărcătorul frontal achiziţionat din m ijloacele financiare publice ale bugetului 

orăşenesc Căuseni;
5 5 "

- Tocător de crenji m arca BLUM ING BL-50, culoare verde, anul 

producerii 2022, nr. de înmatriculare 08-001978, nr. de serie 011 

M A 2022Cs007106872 cu valoarea de 65000 (şaizeci şi cinci mii lei) 

MDL;

- Lopată p/u curăţit zăpada m arca HYDROM ET T-218, culoare 

portocalie, anul producerii 2022, nr. de înm atriculare 08-001979, nr. de 

serie 46/5/5/2022 M A 2022Cs007106873 cu valoarea de 64800 (şaizeci 

şi patru mii opt sute lei) MDL;

- Remorcă m arca 2PTS-4.5, culoare verde, anul producerii 2022, nr. de 

înmatriculare RTJ 253, nr. de serie 177817 RA 2022Cs010106871, nr. 

şasiului 12553 cu valoarea de 154800 (una sută cincizeci şi patru mii 

opt sute lei) MDL;

- Tractor m arca Belarus 82.1, culoare albastră , anul producerii 2022, nr. 

de înmatriculare TBG 820,nr. de serie 177816 AP2022Cs 101106867, 

nr. motorului 169168, nr. sasiului Y 4R 900Z 0IN I 115294 cu valoarea
'  5

de 455000 (patru sute cincizeci şi cinci mii lei) MDL.

2.Se instituie comisia de transmitere -  primire în urm ătoarea componenţă: 

Preşedinte:

- Anatolie Donţu, prim ar al oraşuluiCăuşeni.

M em brii comisiei:

- Procopenco Olesea, contabil - şef, prim ăria or. Căuseni,

- N eculcea Ion, şe f de gospodărie, prim ăria or. Căuşeni,
  /V

- Baltag Ecaterina, administrator, I.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni,
/V

- Ochişan Svetlana, contabil - şef, I.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni.

3.Com isia de transm itere-prim ire va asigura întocm irea actelor de transm itere - 

primire a activelor şi docum entelor confirmative în term en de 30 zile lucrătoare din 

momentul intrării în vigoare a prezentei decizii.



4.Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni;

- M em brilor comisiei;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

T ati—  " -------, ~~ CONTRASEM NEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
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Ala Cucoş-Chiseliţa


