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REPUBLICA M OLDOVA  

RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.3/2
din 28 mai 2021

Cu privire la aderarea la obiectivele 2030 

în cadrul Convenţiei prim arilor

Având în vedere că autorităţile publice locale sunt principalii promotori ai 

tranziţiei energetice şi ai combaterii schimbărilor climatice la nivelul de guvem anţă 

cel mai apropiat de cetăţeni.

în conformitate cu art. 3, lit. a), 4 (3) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435 -  XVI din 28.12.2006,

în temeiul art. 3 (1), (2), 5 (1), 10 (1), 14 (1), (2), lit. j), (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. A aproba aderarea la obiectivele 2030 din cadrul Convenţiei primarilor.

2. A delega domnului Anatolie Donţu, primarul or. Căuşeni dreptul de a 

semna şi a depune formularul de aderare.

3. A  delega domnului Anatolie Donţu, primarul or. Căuşeni dreptul de a 

desemna specialistul responsabil din cadrul primăriei or. Căuşeni de elaborarea, pe 

parcursul a 2 ani de zile din m omentul intrării în vigoare a prezentei decizii, a 

Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) pînă în anul 2030 în 

conform itate cu ghidurile metodologice ale Convenţiei primarilor.

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desem nează primarul or. 

Căuseni.

5. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19LJs54 (1),
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165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în



termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu sediul
5 5

pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3

în term en de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfânt, nr. 86.

6. 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 

Registrul de stat a actelor locale.
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In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată,

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI: 

Tatiana Dragulea
CONTRASEM NEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa
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