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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI 
Decizie nr.6/__ 

din ______august 2020 

 

Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial 

Căușeni al Cancelariei de Stat a RM 

  

 Având în vedere Notificarea Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat 

a RM nr. 1304/OT3 – 390 din 21 iulie 2020,  

 în conformitate cu art. 17, 20, 165, 167 (2) din Codul administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, 

 în temeiul art. 14 (1), (3), 68 (3) din Legea privind administrația publică locală 

nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orășenesc Căușeni, DECIDE: 

 

1. Se respinge ca, inadmisibilă, tardivă, cu interpretare greșită a cadrului legal 

al RM și depusă de o persoană nevătămată într – un drept sau libertate 

recunoscut/recunoscută de lege, Notificarea Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei 

de Stat a RM nr. 1304/OT3 – 390 din 21 iulie 2020. 

2. Se explică Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova că, prin prisma prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 

116 din 19.07.2018, oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat a Republicii Moldova 

nu sunt subiect cu drept de contestare decât prin invocarea vătămării unui drept sau 

libertate recunoscut/recunoscută de lege al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova 

iar, la emiterea deciziei Consiliului orășenesc Căușeni ”Cu privire la crearea 

adăpostului public pentru animalele fără stăpân” nr. 5/36 din 03 iulie 2020 s – a 

executat, strict, cadrul legal al Republicii Moldova și deciziile anterior emise de 

Consiliul orășenesc Căușeni, Oficiului nevătămândui – se nici un drept sau libertate 

recunoscut/recunoscută de lege, decizia notificată fiind adoptată în scopul executării 

cadrului legal obligatoriu, fiind inadmisibilă interpretarea și aplicarea haotică a 

cadrului legal al Republicii Moldova, a sensului și scopului deciziei notificate de către 

exponenții  Cancelariei de Stat a Republicii Moldova iar, termenul de 30 zile indicat 

în notificare, prin prisma art. 167 (3) Cod Adminitrativ, este caduc. 

3.  Prezenta decizie se comunică: 

- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni; 

         -   Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la 

cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului 

Căușeni și includerii în  Registrului de stat a actelor locale. 

 

PREȘEDINTELE                                              SECRETARUL CONSILIULUI                                                                               

ȘEDINȚEI                                                                     ORĂȘENESC 

                                                 Ala Cucoș - Chiseliță 

 

     Primar                                                                  Anatolie Donțu  

    Specialist                                                              Anatolie Focșa    

    Secretarul Consiliului Orășenesc                         Cucoș - Chiseliță Ala 


