REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI
coNSrLruL oRA$ENESC cAu$nNI

DECIZIEnT. l/14
din 04 februarie 2021

Cu privire la redeschiderea grupelor de

copii
,

gi amenajarea sdlii de sport in fostul sediul al Cerltrului
ordqenesc Ciugeni de resocializare qi reintegrare a copiilor aflali

in dificultate

-

delicvenli din familii social - neadaptate "Alter Ego"

Av6nd in vedere:

Demersul nr.

0l din 25 ianuarie 2021 a directorului grddinilei -

creEd

nr.

1

"Albinufa" din or. Cduqeni inregistrat in registrul comun al primdriei or. Cduqeni cu ff.
0211:-23

-79

din 25.01 .2021,

Decizia Consiliului ordEenesc CduEeni "Cu privire la oportunitatea activitdlii
Centrului orbqenesc CduEeni de resocializare qi reintegrare

- delicventi
decembrie 2016,

dificultate

a copiilor aflali in

din familii socia-l,* neadaptate "Alter Ego"" nr.

7111

din 09

,:ii,li

necesitatea folosirii incdperilor conform destinaliei qi anume: instruire, educalie

qi luminare culturalS, respectdrii drepturilor de dezvoltare a tuturor copiilor rSmaqi
neantrenali in procesul educalional gi, in vederea asigurdrii exercitirii acestui drept
in mod progresiv qi pebaza egalitSlii de ganse,

Art. 35 din Constitulia Republicii Moldova,

Articolul 2 din Protocolul 1 adilional la Convenlia europeand pentru apdrarea
drepturilor omului gi a libertSlilor fundamentale (incheiatd la Roma la 4 noiembrie

din24 iulie 1997)

Articolul 26 din Declaralia Universald a Drepturilor
decembrie 1948, la New York qi ratificatd de Republica
Parlamentului nr.2I7-XII din 28 iulie 1990).

*qD

art. 28 din Convenlia cu privire la drepturile copilului (adoptatd Ia 20
noiembrie 1989 qi ratificatd de Republica Moldova prin HotdrdreaParlamentului nr.

408-XII din12 decembrie 1990),
in conformitate cu prevederile:
art. 5, B, 16, 18,29 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 1 16 din

18.07.2018,

art. 13 (1), (3), 20,23,25,

l42\it. a), d), .), h), 146 (2) din codul educaliei

al

Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014,

lit. b), .), $), (3), 20 (5) din Legea privind
publicd 1oca15 nr. 436 - XVI din--28.12.2006, Consiliul orSgenesc

in temeiul art.
administralia

DECIDE:

Cduqeni,

1.

14 (1), (2),

A redeschide

Cduqeni de resocializare Ei reintegrare

familii social

in fostul sediul al Centrului oriqenesc
a copiilor afl{i in dificultate - delicvenli din

grupe noi de copii

- neadaptate "Alter Ego" amplasat in clddirea grddinilei - cre;d nr.

1

"Albinufa" din or. Cduqeni, str. D. Cantemir, nr.30.

2. A permite

amenajarea

unei sdli de sport in fostul sediul al Centrului

ordqenesc Cduqeni de resociahzare qi reintegrare a

delicvenli din familii social

-

creq6

copiilor aflali in dificultate

-

- neadaptate_ "Alter Ego" amplasat in clddirea grddinilei

nr. 1 "Albinufa" din or. Cduqeni, str

D

Cantemir, nr. 30.

3. Se recomandd primarului or."tduqeni, dl Anatolie Donlu, de a intocmi
actele primare cu prezentarea,la qedinla imediat urmdtoare a consiliului ordqenesc

CduEeni,
Cduqeni

a propunerilor privind alocarea mijloacelor financiare din bugetul or.

in scopul executdrii prevederilor pct. I,2 aprezentei decizli.

4" Prezenta decizie poate

fi

contestat5, confoffn prevederilor art. 19, 164

(l),

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabild, in
termen de 30 de zrle de la data comunicSrii, la Consiliul ordqenesc Cduqeni cu.sediul
pe adresa: or. Cduqeni, str. M. Radu, 3

In

cazul dezacordului cu rSspunsul la cererea prealabilS

t6, in

termen de 30 zile deladata comunicdrii, in judecdtoriaCFt

l, pe

adresa: or. Cduqeni, str. $tefan cel Mare qi Sfdnt, nr. 86.

5. Prezenta decizie se comunicd:

IF
3t

- Dlui Anatolie Don,tu, primarul oraqului Cbuqeni;

- Dnei Savcenco Svetlana, director, grddinila -

cregd

nr. 1 "Albinufa" din or.

Cdqeni;
- Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat gi se aduce la cunogtinld publicd

prin intermediul plasdrii pe pagina web a Primdriei oragului Cdqeni gi includerii in
Registrului de stat a actelor locale.

PRE$EDINTELE
$EDINTEI
Sergiu Gogu
CONTNASEMNEAZA
TARUT=CONSILIULUI ORA$ENESC
Ala Cucog-Chiselifa
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