REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU$ENI
CONSILIUL ORA$ENESC CAU§ENI

DECIZIE nr. 1/28
din 24 ianurie 2020
Cu privire la cererea creditorului
Machidon Alexandru privind executarea
Titlului Executoriu

Avand in vedere cererea nr. 02/1 - 25 - 10 din 09.01.2020 a creditorului
Alexandru Machidon, domiciliat in or. Causeni, str. Mihai Eminescu nr. 12/11
privind executarea Titlului Executoriu emis in baza Hotararii Judecatoriei Causeni
pe cauza civila nr. 2 - 15/2008,
in conformitate cu art. 120 din Constitutia Republicii Moldova si art. 16 (1),
255 din Codul de Procedura Civila al Republicii Moldova nr. 225 - XV din
30.05.2003,
in baza art. 70 din Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443 - XV
din 24.12.2004,
In temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), 20 (7) din Legea privind administratia
publica locala nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul orasenesc Causeni,
DECIDE:

l.Se recomanda domnului Anatolie Dontu, primarul or. Causeni, de a identifica о
locuinta (care satisface cerin(ele de trai ale unei persoane sau ale mai multor
persoane (familie) §i corespunde exigen(elor minime pentru locuin(e, stabilite in
actele normative) din fondul public de locuinte a Primariei or. C a u se n i cu asinu rare a
repartizarii creditorilor Alexandru Machidon si Aliona Machidc

2. Se recomanda domnului Anatolie Dontu, primarul or.
imposibilitatii executarii pet. 1 a prezentei decizii, de a idei

creditorii Alexandria Machidon si Aliona Machidon, о locuinta din fomdul privat de
locuinte din or. Causeni care satisface cerin^ele de trai ale unei persoane sau ale mai
multor persoane (familie) §i corespunde exigen^elor minime pentru locuinte,
stabilite in actele normative, cu prezentarea, in cadrul sedintei ordinare imediat
urmaroare a Consiliului orasenesc Causeni, a poiectului de decizie in scopul
achizitionarii ei.

3.Prezenta Decizie se comunica:
- Domnului Anatolie Dontu, primarul orasului Causeni;
- Domnului Alexandru Machidon;
- Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunostinta publica
5

5

5

9

JL

prin intermediul plasarii pe pagina web a Primariei orasului Causeni si includerii in
Registrului de stat a actelor locale.

PRE§EDINTELE
§EDINTEI
Sergiu Gogu
CONTRASEMNEAZA
TARUL CONSILIULUI ORASENESC
Ala Cuco§-Chiselita

