
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CAlSKNI  

CONSILIUL ORA§ENESC C Al SEM

DECIZIE nr. 5/38
din 03 iulie 2020

Cu privire la inscrierea unor ceta(eni 

in Cartea de onoare a ora$ului Cau§eni

Avand in vedere:

Demersurile Centrului de Sanatate Causeni nr. 01-10/79 din 11.06.2020, 

inregistrat in registrul comun al primariei orasului Causeni cu nr. 02/1-23-564 din

15.06.2020 si referintele pentru Vasluian Lucia si Slobozian Maria, lucratorii 

medicali din cadrul IMSP Centrul de Sanatate Causeni si demersul Directorului
5 ?

IMSP SR Causeni „Ana si Alexandru,, Alexandra Cojocaru nr.01 -10/411 din

01.07.2020 inregistrat in registrul comun al primariei orasului Causeni cu nr. 02/1- 

23-625 din 01.07.2020 si referintele anexate,

in conformitate cu pet. 5 din Regulamentul privind conferirea titlului „Cetacean 

de Onoare” §i inscrierea ceta(enilor in Cartea de Onoare a mun. Causeni, aprobat 

prin Decizia Consiliului municipal Cau§eni nr. 7/1 din 06.07.2000,

in temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14(1), (2) lit. s), 19 (3), (4), 20(5) din Legea 

privind adm ini strap a publica locala nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 

ora§enesc Cau§eni DECIDE:

l.Se confera titlu de cetacean de onoare al orasului Causeni, cu inscrierea in Cartea

de onoare a orasului Causeni, urmatorilor cetatem a orasului Causeni:,
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- Slobozian Maria, anul nasterii 1950, medic de familie la CMF Causeffif



- Aurica Pinzari, anul nasterii 1967, sefa sectiei boli infectioase,

- ZatTca Alexandru, anul nasterii 1981, seful sectiei ingrijiri cronice,

- Ceban Ecaterina, anul nasterii 1959, asistenta medicala superioara sectiei boli 

infectioase,

- Bucuci Timofei, anul nasterii 1954, medic ATI in cadrul Spitalului Raional 

Causeni

2. Prezenta Decizie se comunica:

- Primarului orasului Causeni Anatolie Dontu;

- Persoanelor vizate,

- Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunostinta publica 

prin intermediul plasarii pe pagina web a Primariei orasului Causeni si includerii in 

Registrului de stat a actelor locale.
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