REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI
D E C I Z I E n r. 3/6.1
din „07” aprilie 2017

Cu privire la permiterea comercializării
la licitaţie a bunurilor imobile
/\

In conformitate cu Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009,
î n temeiul art.43 ( 1 ) lit.e), art. 46 ( 1 ), (2) ş i 77(3), (5) din Legea privind
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
Căuşeni DECIDE:
1. Se permite comercializarea la licitaţ ie, î n conformitate cu legislaţ ia î n vigoare, a
bunurilor imobile, proprietate a raionului Căuşeni:
- punctul veterinar din s.Săiţi, nr.cadastral 2720201182.01 ş i terenul aferent cu
nr.cadastral 2720201182 cu suprafaţa 0,2401 ha;
- clădirea fostei redacţii a Publicaţ iei periodice "Căuşeni” din str.Păcii, 30,
or.Căuşeni, nr.cadastral 2701221036.01;
- punctul veterinar din s.Baimaclia, nr. cadastral 2310204264.01,
2310204264.02, 2323202077.03;
- punctul veterinar din or.Căuşeni, str.A.Mateevici, 53A, nr.cadastral
2701223007.01.002 cu terenul aferent cu nr.cadastral 2701223007 cu suprafaţa
0,0298 ha.
2. Mijloacele financiare obţinute din comercializarea bunurilor imobile vor fi
transferate la bugetul raional.
3. Se î mputerniceş te vicepreşedintele raionului
Căuşeni Iurie Turtureanu,
preşedintele Comisiei pentru organizarea şi desf ăşurarea licitaţiilor cu strigare şi cu
reducere, să semneze contractul de vânzare-cumpărare.
4. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina ş efului Serviciului relaţ ii funciare
şi cadastru Sergiu Osadcii ş i specialistului principal î n probleme de privatizare şi
postprivatizare Gudumac Agrepina, secretarul comisiei pentru organizarea şi
desf ăşurarea licitaţiilor cu strigare ş i cu reducere.
5. Controlul executării prezentei Decizii revine vicepreşedintelui raionului Iurie
Turtureanu.
6. Prezenta Decizie se comunică:
- Preşedintelui raionului;
- Aparatului Preşedintelui raionului;
- Direcţ iei Finanţe Căuşeni;
- Popula
ţiei raionului prin intermediul plasării pe pagina WEB a Consiliului
-r: raional Căuşeni.
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