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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI
DE C I Z I E nr.3/6.2
din „07” aprilie 2017
Cu privire la transmiterea î n proprietate
a unor bunuri imobile
Având î n vedere demersul directorului general al ANSA Gheorghe Gaberi din 15.03.2017,
Decizia Consiliului sătesc Coşcalia nr. 1 /10 din 24.01 .2017; Decizia Consiliului sătesc Tănătari
nr. 1/3 din 25.01.2017;
In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 688 despre aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a î ntreprinderilor de stat, organizaţ iilor, institu ţ iilor, a subdiviziunilor lor,
clădirilor, construcţ iilor, mijloacelor fixe şi altor active,
î n temeiul art. 43 (2 ), 46 ( 1 ), (2) şi 77(2 ) din Legea privind administraţ ia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C ăuşeni
DECIDE:
l .Să se intervină către Guvernul Republicii Moldova de a accepta transmiterea din proprietatea
publică a raionului C ă uşeni a terenului cu nr.cadastral 270122306, suprafaţa 0,3982 ha,
construcţ iei cu nr.cadastral 270122306.01, situat î n or. Că uşeni, str. Mateevici 31 î n proprietatea
ANSA (DRSA Căuşeni );
2.Se transmit cu titlu gratuit din proprietatearaionului Căuşeni următoarele terenuri şi bunuri
imobile:
- fosta staţ ie veterinară din s: Coşcalia cu nr. cadastral 2323202077, 2323202077.01,
23232077.02, 2323202077.03 î n proprietatea Consiliului sătesc Coşcalia;
terenul din s. Tă nătari cu nr. cadastral 2722201306, 2722201306.01 î n proprietatea
Consiliului sătesc Tănătari.
3.Se instituie comisia de predare-primire a imobilelor menţ ionate î n pct. 1 al prezentei Decizii în
Preşedinte:
următoarea componenţă:
Gogu Sergiu, vicepreşedinte al raionului Că uşeni.
Membri:
Cemat Vasile, secretar-interimar al Consiliului raional Căuşeni;
Osadcii Sergiu, şeful Serviciului relaţ ii funciare şi cadastru;
Gî rjevOxana, specialist în probleme juridice, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni;
Agapii Vitalie, şeful DRSA Căuşeni;
Şevciuc Diana, contabil, DRSA;
Popuşoi Mihai, şef de secţ ie, DRSA Căuşeni;
Eşanu Elena, primarul s. Coşcalia;
Berlinschi Constantin, primarul s. Tă nătari.
4.Executarea prezentei Decizii se pune î n sarcina vicepreşedintelui raionului Gogu Sergiu.
5.Prezenta Decizie se comunic ă:
- Preşedintelui raionului Că uşeni;
- Aparatului preşedintelui raionului Căuşeni;
- Direcţ iei finanţ e;
- Serviciului relaţ ii funciare şi cadastru;
- Popufajpî raionului prin intermediul plasării pe pagina web a Consiliului raional Căuşeni.
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CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR- INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL
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