REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA nr. 7/3
din 29 octom brie 2021

Cu privire la audierea şi aprobarea raportului financiar
/V

şi raportului privind activitatea I.M . „A pa -C a n a l Căuşeni
pentru anul 2020

A vînd în vedere raportul privind activitatea Î.M . „A pa -C a n a l Căuşeni
pentru anul 2020 şi raportului financiar pentru anul 2020 a Î.M .„A pă-C anal
Căuşeni,, înregistrat în registrul com un al prim ăriei or. Căuşeni cu nr.02/1-23-1094
din 08.10.2020,
A

In tem eiul art. 14 (1), (2) lit.z, (3), 20 (5) din L egea privind adm inistraţia
publică locală nr. 436 -

XV I din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,

DECIDE:
A

1.A lua act de raportul privind activitatea I.M . „A pă-C anal Căuşeni,, şi raportul
A

A

financiar al I.M . „A pă-C anal Căuşeni,,

prezentate de directorul I.M . „A pă-C anal„

Căuşeni A lexandru G îlcă .
2. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165
(1), 166 din Codul adm inistrativ al R epublicii M oldova cu cerere prealabilă, în
term en de 30 de zile de la data com unicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul
?

?

?

pe adresa: or. Căuşeni, str. M. R adu, 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 C ă u ş e n i^ fd ^ U c e n tra l, pe
adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel M are si Sfânt, nr. 86.
'

3. Prezenta D ecizie se com unică:
- D lui A natolie Donţu, prim arul oraşului Căuşeni;

$ '

I

Ш

- D lui A lexandru Gîlcă, directorul I.M . „A pă-C anal Căuşeni,,;

Vă

mm s i

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă publică
prin interm ediul plasării pe pagina w eb a Prim ăriei oraşului Căuşeni şi includerii în
R egistrului de stat a actelor locale.
PR EŞED IN TELE
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