REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA nr. 10/17
din 08 decembrie 2020

Cu privire la demersul administratorului
SRL „ Autobuz Expert„Ion Covalischi

Având în vedere:
Demersul administratorului

SRL „Autobuz Expert,, Ion Covalischi,

înregistrat în registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de înregistrare 02/1 2 5 -2 3 0 0 din 30.11.2020,
în conformitate cu art. 5, 7, 9 (1), 10 (1), 21 din Codul administrativ al
Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018,
în temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc
Căuşeni, DECIDE:
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l.Se ia act de demersul administratorului SRL „Autobuz Expert,, Ion Covalischi,
înregistrat în registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de înregistrare 02/1 2 5 -2 3 0 0 din 30.11.2020.

2.Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/11 din 06 septembrie 2016 „Cu privire
la aprobarea procesului-verbal al comisiei pentru atribuirea dreptului de deservire a
rutei urbane de călători pe teritoriul or. Căuşeni,, se completează în punctul 2 după
sintagma „Polianicichin,, se complectează cu sintagma „Sectorul Valul lui Traian
conform schemei anexate,,, în continuare după text.
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3. Prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 20, 163, lit. a), 189 din Codul
ţiC-V
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administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 poăfe fi contestată, în
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termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria Căuşeni, or. Căuşeni, str.
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
-Administratorului SRL „Autobuz Expert,, Ion Covalischi;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă publică
prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi includerii în
Registrului de stat a actelor locale.
PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
Sergiu Gogu
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
I Ala Cucoş-Chiseliţa
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