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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂ UŞENI
D E C I Z I E nr.3/5.1
din „07” aprilie 2017

*

Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea
şi desf ăş urarea licitaţiilor cu strigare ş i cu reducere
In baza art.4 alin.(3) din Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din
28.12.2006,
î n conformitate cu prevederile pct. 7 din Regulamentul privind licitaţiile cu strigare ş i cu
reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 136 din 10.02 .2009,
în temeiul art. 43 (2), 46 ( 1), (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Căuşeni DECIDE:
1. Se instituie comisia pentru organizarea şi desf ăşurarea licitaţiilor cu strigare şi cu
reducere î n următoarea componenţă:
Preşedinte:
Turtureanu Iurie, vicepreş edinte al raionului Căuşeni.
Secretar:
Gudumac Agrepina , specialist î n probleme de privatizare ş i postprivatizare
Membri :
G îrjev Oxana, specialist în probleme juridice, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni;
Grosu Igor, şef de secţie, Inspectoratul Fiscal de Stat Căuşeni;
Para Axenia , ş ef-adjunct, Direcţ ia finanţe;
Apetrii Olga , specialist principal, Secţ ia economie;
Focşa Victor, arhitect-şef al raionului Căuşeni ;
Tomulescu Anatolie, şeful Oficiului Teritorial Cadastral Că uş eni;
Meriuţă Olga , consilier raional;
Cernat Vasile, consilier raional;
Fachira Nicolae, consilier raional;
Ţurcan Parascovia , consilier raional;
Osadcii Sergiu, şef Serviciului relaţ ii funciare şi cadastru.
2. Se stabileşte că, î n cazul eliberării din funţie a persoanelor care fac parte din
componen ţa comisiei menţ ionate , atribu ţ iile lor î n cadrul acesteia vor fie executate
de persoanele nou - desemnate î n funcţ iile respective , f ără emiterea unei noi Decizii.
3. Se abrogă Decizia Consiliul raional Că uşeni nr. 5/16 din 16 octombrie 2015 ” Cu
privire la instituirea comisiei pentru organizarea ş i desf ăş urarea licitaţ iilor cu strigare
si cu reducere” .
4. Prezenta Decizie se comunică:
- Preşedintelui raionului Căuşeni;
- Aparatului preşedintelui raionului Căuşeni;
- Po uTaţ jŞŢM’aionului prin intermediul plasării pe pagina web a Consiliului raional
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