REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

D E C IZ IE nr.7/32
din 29 octom brie2021

Cu privire la confirm area disponibilităţii participării
la proiectul „Sprijin tehnic şi instituţional pentru gestionarea
deşeurilor solide în sudul M oldovei”
5

/V

In conform itate cu art. 3, lit. a), 4 (1), lit. b), (3) din L egea privind
descentralizarea adm inistrativă nr. 435 - X V I din 28.12.2006,
în tem eiul art. 3 (1), (2), 5 (1), 10 (1), 14 (1), (2), lit. b), d), (3), 20 (5) din
Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436 - X V I din 28.12.2006, Consiliul
orăşenesc Căuseni, DEC IDE:
5
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1. A confirm a disponibilitatea participării oraşului Căuşeni la proiectul „Sprijin
tehnic şi instituţional pentru gestionarea deşeurilor solide în sudul M oldovei” .
2. Prim arul or. Căuşeni va asigura prezentarea, în cadrul şedinţei im ediat
urm ătoare a C onsiliului O răşenesc Căuşeni, a proiectului de decizie privind atribuirea
terenului destinat im plem entării în practică a proiectului dat.
3. 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 C onsiliul orăşenesc C ăuseni cu sediul
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pe adresa: or. Căuşeni, str. M. R adu, 3
/V

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă
în term en de 30 zile de la data com unicării, în judecătoria
adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel M are si Sfânt, nr. 86.
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4. Prezenta decizie se com unică:
Dlui A natolie D onţu, prim arul oraşului Căuşeni;
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Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
;

5

?
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publică prin interm ediul plasării pe pagina w eb a Prim ăriei oraşului Căuseni şi
includerii în R egistrul de stat al actelor locale.

PR EŞED IN TELE
ŞED IN ŢEI
Sergiu Gogu
^C O N TR A SEM N EA ZĂ
SE C R ETA R U L C O N SILIU LU I O RĂ ŞEN ESC
j A la C ucoş-C hiseliţa

