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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 2/49
din 7 mai 2021

Cu privire la cererea prealabilă a directorului
/V

I.M. „Salubrizare şi Amenajare,, Ecaterina Baltag

Având în vedere cererea prealabilă a directorului Î.M. „Salubrizare şi 

Amenajare,, Ecaterina Baltag, adresată Consiliului orăşenesc Căuşeni, înregistrată 

în registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de intrare 02/1 -  23 -  386 din 01 

aprilie 2021,

în conformitate cu art. 9, 17, 19, 21, 23, 24, 163, lit. a) din Codul 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018,

art. 3, lit. a), 4 (1 ), lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr. 435 -  XVI din 28.12.2006,

în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 7, 14 (1), (2), lit. b), (3), 20 (5) din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:

/V

l.Se ia act de cererea prealabilă a directorului I.M. „Salubrizare şi Amenajare,,
*

Ecaterina Baltag, adresată Consiliului orăşenesc Căuşeni, înregistrată în registrul 

comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de intrare 02/1 -  23 -  386 din 01 aprilie 

2021 .
/V

2.Se explică directorului I.M. „Salubrizare şi Amenajare,, Ecaterina Baltag că, 

prin decizia contestată, nu i s -  a vătămat nici un drept sau libertate stabilit/stabilită 

de lege căruia/căreia i s - a adus atingere iar conform art. 163, lit. a)^4m.i€odul 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 - procedura de
W t /examinare a cererii prealabile nu se efectuează dacă actul administraţiH Q I
W o  \ j

este emis de către Guvern, un consiliu local sau Adunarea Populară a Găgăuzjeu; /£& л \ ' /r ,  j.
Ь
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3. Prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 20, 163, lit. a), 189 din 

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 poate fi 

contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria Căuşeni, or. 

Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
5 '  5 5 '

4. Prezenta Decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Directorului Î.M. „Salubrizare şi Amenajare,, Ecaterina Baltag;

- 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 Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu G o p u

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa
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