
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.7/28
din 29 octombrie2021

Cu privire la atribuirea unor foi de ardezie

Având în vedere petiţia cet. xxxxxxxx, dom. în or. Căuşeni, str. xxxxxxxx 

xxxx, nr. xx înregistrată în registrul comun al Primăriei or. Căuşeni de 

evidenţă a corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 -  24 -  736 din 16.04.2021 de 

solicitare a unui ajutor material necesar înlăturării consecinţelor meteo 

nefavorabile soldate cu deteriorarea foilor de ardezie a acoperişului casei 

individuale de locuit,

în conformitate cu art. 4, 9 (1) din Legea privind proprietatea publică a 

unităţilor administrative -  teritoriale nr. 523 -  XIV din 16 iulie 1999,

în baza art. 4 (1), lit. m), 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435 -  XVI din 28.12.2006 si Planului de conturi contabile în
5

sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea 

financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr. 216 

din 28.12.201 5,

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

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

Căuşeni, DECIDE:

1.A atribui, cu titlu gratuit, cet. xxxxxxxxxxxx, dom. în or. Căuşeni, str. xxxxxx 

xxxx, nr. xx, 80 (optzeci) foi de ardezie fostă în folosinţă cu valoarea totală de 7600, 

0 (şapte mii şase sute) lei.

2.Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165 (1), 

166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cererd^ pf^âlabilăfîîn^pien



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 

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

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

4 Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Cet. xxxxxxxxxx;

- 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.
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V i Ala Cucoş-Chiseliţa


