
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE 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 conformitate cu art. 3, lit. a), 4 (1), lit. b), (3) din Legea privind 

descentralizarea adm inistrativă nr. 435 -  XVI 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 administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul 

orăşenesc Căuseni, DECIDE:
5 5 7

1. A confirma disponibilitatea participării oraşului Căuşeni la proiectul „Sprijin 

tehnic şi instituţional pentru gestionarea deşeurilor solide în sudul M oldovei” .

2. Primarul or. Căuşeni va asigura prezentarea, în cadrul şedinţei imediat 

următoare a Consiliului Orăşenesc Căuşeni, a proiectului de decizie privind atribuirea 

terenului destinat implementării 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 Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu sediul
7 5 5

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

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă 

în termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria 

adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
5 7 5 5 7

4. Prezenta decizie se comunică:

Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;



Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
; 5 ? 9

publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuseni şi 

includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
^ C O N T R A S E M N E A Z Ă

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
j A la Cucoş-Chiseliţa


