REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA nr. 10/16
din 08 decembrie 2020

Cu privire la modificarea şi abrogarea
parţială a unor decizii

Având în vedere necesitatea corectării erorilor comise,
în conformitate art. 6 2 - 6 3 , 65 (2), lit. a), 66 (3) din Legea cu privire la actele
normative nr. 100 din 22.12.2017,
în baza pct. 8 din Regulamentul cu privire la evidenţa, modul de atribuire şi
folosire a locuinţelor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, modul de atribuire şi
folosire a locuinţelor sociale nr. 447 din 19.06.2017,
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în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică
locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuseni DECIDE:
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1. Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni ”Cu privire la înfiinţarea comisiei
consultative pentru domeniul locuinţelor” nr. 5/15 din 03 iulie 2020 se modifică
după cum urmează:
/V

- In pct. 1, cuvintele ”de specialiate” se exclud.
2.

Se abrogă pct. 4 din Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni ”Cu privire la

abrogarea şi modificarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni” nr. 9/9 din
12 noiembrie 2020.
3. Decizia Consiliului Orăşenesc Căuşeni ” Cu privire 1; i activi tat şa .^Com i s ie i de
lucru din cadrul Consiliului orăşenesc Căuseni referitor
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centrul or. Căuseni destinate zonei verzi si de odihnă,, n
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modifică după cum urmează:
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- Pct. 2 vine în redacţie nouă şi anume: 2. „Se pune în sarcina Primarului or,
Căuşeni sistarea procedurii de eliberare a autorizaţiilor de construcţii capitale,
construcţii uşoare, vînzarea ori amplasarea oricăror obiecte pe terenurile destinate
zonelor verzi

între str. Ştefan cel Mare şi Sfînt - Dimitrie Cantemir, Dimitrie

Cantemir nr.10 şi paralel cu bul. Mihai Eminescu pîna la piaţa voluntarilor pînă la
clarificarea legalităţii înstraiunării acestor terenuri cu informarea Oficiului Cadastral
de a refuza înregistrarea vînzării terenurilor sau a construcţiilor de pe

aceste

terenuri,, în continuare după text.
4.

Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în
termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu sediul
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pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3
în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate ficontestată, în
termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni,sediul

central, pe

adresa: or. Căuseni, str. Ştefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
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5. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- 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
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CONTRASEMNEAZĂ
^SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
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Ăla Cucoş-Chiseliţa
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