
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr.8/9
din 04 noiem brie 2022

Cu privire la acordul primirii 

cheltuielilor bugetare

Având în vedere:

- informaţia prezentată şi avizele comisiilor consultative de specialitate a

Consiliului orăşenesc Căuseni,? ? 7

- decizia Consiliului Raional Căuseni ”Cu privire la solicitarea acordului de 

a primi la balanţă, cu titlu gratuit, cheltuielile bugetare” nr. 4/42 din 23.09. 2022,

în conformitate cu:

art. 4, 8 (4) din Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

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

Regulamentul cu privire la modul de transm itere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii M oldova, nr. 901 din 31. 

12.2015,

în baza 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 

Căuseni, DECIDE:
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1. Se dă acordul de a primi, cu titlu gratuit,

Preşedintelui raionului din cadrul Consiliului raional 

publică a or. Căuşeni, gestiunea Consiliului Orăşenesc



or. Căuşeni, cheltuielile bugetare în sumă totală de 46 447 576, 61 lei efectuate la 

obiectul ’’M odernizarea Staţiei de epurare din or. Căuşeni”, bun proprietate 

publică a or. Căuşeni.

2. 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 cu
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sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3.

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

term en 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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3. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a

Prim ăriei oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI


