
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 1/14
din 24 ianuarie 2020

Cu privire la aprobarea Pogramului de activitate
*

a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2020

Exam inînd proiectul Program ului de activitate a Consiliului orăşenesc 

Căuşeni pentru anul 2020,

în temeiul cu art. 14 (1), (2), lit. p), 19 (3), 20 (1), (5) din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 

2020, conform anexei n r.l.

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Prim arului or. Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii M oldova;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei or. Căuşeni 
şi includerea în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 

RUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cţicoş-Chiseliţa
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P R O G R A M U L  fi/
de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni, pentru anul 2020

0 Chestiuni preconizate Data prezentării 
materialelor

Data
examinării

Responsabil de pregatr^K
_______ ____ _

I. Chestiuni preconizate pentru exam inare la şedin a Consiliului orăşenesc
Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pe anul 2019 01.2020 01.2020 Primar, contabil-şef Prim ar Anatolie Donţu, 

contabil-şef Procopenco 
Olesea

Cu privire la activitatea I.M .”Apa-Canal Căuşeni”, „Salubrizare şi 
Amenajare „ Căuşeni despre activitatea întreprinderilor şi sarcinele 
preconizate în anul 2020
Cu privire la regulile de menţinere a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul 
or. Căuşeni.

02.2020 03.2020 Directorul I.M .” Apa -C anal 
Căuşeni” Gîlcă Alexandru, 
Directorul Î.M. „Salubrizare 
şi Am enajare „ Baltag 
Ecaterina.

Directorul I.M .” A p a -  
Canal Căuşeni” Gîlcă 
Alexandru, Directorul 
I.M. „Salubrizare şi 
Amenajare „ Baltag 
Ecaterina

Cu privire la pregătirea instituţiilor din sub ordinea Primăriei Căuşeni 
către perioada caldă a anului, pregătirea lor către noul an de 
învăţămînt.
Cu privire la alimentarea copiilor în instituţiile preşcolare.

04.2020 05.2020 Directori instituţiilor 
desubordinea Primăriei or. 
Căuşeni.

Directorii instituţiilor 
preşcolare de sub 
ordinea Primăriei or. 
Căuşeni.
Primar Anatolie Donţu, 
Directorul Î.M. 

„Salubrizare şi 
Amenajare „ Baltag 
Ecaterina
Coraportor: Centrul de 
Sanatate Publică.

Cu privire la pregătirea instituţiilor din subordinea Primăriei or. 
Căuşeni către perioada rece a anului

08.2020 09.2020 Primarul, specialist în 
domeniu al Primăriei or. 
Căuşeni

Prim ar Anatolie Donţu 
Viceprimarulor. Căuşeni 
Lebedev Victor

Cu privire la activitatea arhitectorului - şef a or. Căuşeni.
Cu privire la activitatea serviciului de Colectare a Im pozitelor şi 
Taxelor locale din cadrul Primăriei or. Căuşeni

08.2020 09.2020 A rhitectorul-şef a Primăriei 
or. Căuşeni, specialiştii 
Primăriei responsabili în 
domeniu

A rhitectorul-şef a 
Primăriei or. Căuşeni 
specialiştii Primăriei 
responsabili în domeniu

Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pentru 6 luni a anului 08.2020 09.2020 Primarul, contabi l-şef al C ontabil-şef al Primăriei
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2020 or. Căuşeni
Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pentru 9 luni a anului 
2020

11.2020 12.2020 Primarul, contabil-şef al 
Primăriei or. Căuşeni

Contabil-şef al Primăriei 
or. Căuşeni

Cu privire la punerea în aplicare şi stabilirea taxelor locale şi cotelor 
acestora

11.2020 12.2020 Primarul, specialist în 
domeniu

Specialist în domeniu

Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2021 11.2020 12.2020 Primarul, specialist în 
domeniu

Specialist în domeniu

II. Chestiuni preconizate a şedinţele com isiilor consultative de specialitate
Organizarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate Pe parcursul Preşedinţii comisiilor Preşedinţii comisiilor

anului consultative de specialitate

III. Chestiuni aflate la control
Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 
28.12.2006. </

Consiliul orăşenesc, primăria

Legea privind administraţia publică locală, nr. 435-XVI din 
28.12.2006.

-II-

Legile şi Hotărîrile Guvernului RM recent apărute în M.O. al RM. -II-
Decizii ale Consiliului la control -II-

IV. Chestiuni privind munca organizatorică
Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale şi sportive cu ocazia 
sărbătorilor de Paşti, celor Naţionale, Hramului Bisericii Sfinţilor 
Constantin şi Elena din sectorul Căuşenii-Vechi şi Hramul Bisericii 
Petru şi Pavel, activităţi pentru copii talentaţi, Comemorarea celor 
căzuţi în acţiunile de luptă, Crăciunului şi Anului nou.

Conform
datelor Primăria, specialiştii în
calendaristice domeniu




