REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIEnr. 2/41
din 7 mai 2021
Cu privire la som aţia executorului judecătoresc
privind executarea Titlului Executoriu

A vând în vedere:
- som aţia nr. 009 - 2293r/21 din 14.04.2021 a executorului judecătoresc
V ladim ir B ezede privind executarea Titlului E xecutoriu em is în baza H otărârii
Judecătoriei Căuşeni pe cauza civilă nr. 2 - 2/02 din 23.07.2002,
- avizele com isiilor consultative de specialitate a C onsiliului orăşenesc
Căuşeni,
în conform itate cu art. 120 din C onstituţia R M şi art. 16 (1), 255 din Codul
de Procedură C ivilă al R M nr. 225 - X V din 30.05.2003,
în baza art. 70 din Codul de Executare al R M nr. 443 - X V din 24.12.2004,
în tem eiul art. 14 (1), (2), lit. b), 20 (7) din L egea privind adm inistraţia
publică locală nr. 436 - X V I din 28.12.2006, C onsiliul

orăşenesc C ăuşeni,

DECIDE:

1. Se ia act de som aţia nr. 009 - 2293r/21 din 14.04.2021 a executorului
judecătoresc V ladim ir B ezede privind executarea Titlului E xecutoriu em is în baza
H otărârii Judecătoriei Căuşeni pe cauza civilă nr. 2 - 2/02 din 23.07.2002.
2. Se recom andă prim arului or. Căuşeni de a identifica m oştinitorii în drept a
persoanei decedate.
3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform preve<
165 (1), 166 din Codul adm inistrativ al R epublicii M oldova

term en de 30 de zile de la data com unicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu
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sediul pe adresa: or. Căuseni, str. M. Radu, 3
în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în
term en de 30 zile de la data com unicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe
adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel M are si Sfânt, nr. 86.
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4. Prezenta decizie se com unică:
-

D lui A natolie Donţu, prim arul oraşului Căuşeni;

-

Dlui V ladim ir B ezede, executor judecătoresc;

- Oficiului T eritorial C ăuseni al C ancelariei de Stat si se aduce la
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cunoştinţă publică prin interm ediul plasării pe pagina w eb a Prim ăriei
oraşului Căuşeni şi includerii în R egistrul de stat a actelor locale.
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