
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.7/31
din 29 octom brie2021

Cu privire la alimentarea copiilor în 

instituţiile de educaţie timpurie din or. Căuşeni

Având în vedere:

Ordinul M inisterului Sănătăţii, M uncii şi Protecţiei Sociale ”Cu privire la 

m odificarea Ordinului nr. 638 din 12.08.2016 ”Cu privire la implementarea 

Recom andărilor pentru un regim alim entar sănătos şi activitate fizică adecvată în 

instituţiile de învăţăm ânt din Republica M oldova”” nr. 910 din 02.10.2020,

Ordinul M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării ”Cu privire la normele 

financiare pentru alim entarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţăm ânt” nr. 

19/2 din 13.01.2021,

în conformitate cu art. 4 (1), lit. h), 12 (1), (2) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr. 435 -  XVI din 28.12.2006,

în temeiul art. 14 (1), (2), lit. у), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia 

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

DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată privind alimentarea copiilor în 

instituţiile de educaţie tim purie din or. Căuşeni.

2. Se menţin pînă la sfârşitul anului 2021 plăţile pentru alimentarea copiilor la 

instituţiile preşcolare (lei/copil/zi) din or. Căuşeni conform deciziei Consiliului
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orăşenesc Căuşeni nr. 11/1 din 08.12.2020 „C u privire la aprobarea
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oraşului C ăuşeni pentru  anul 2021,, cu asigurarea meniului zilnic 

plăţilor prevăzute în buget.
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3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în 

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu 

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

în  cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în 

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

adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel M are si Sfânt, nr. 86.
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4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- D irectorilor instituţiilor de educaţie tim purie din or. Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei oraşului Căuşeni şi 

includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ

CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


