
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 3/16
din 28 mai 2021

Cu privire la m odificarea unor Decizii 

a Consiliului orăşenesc Căuseni
9 9

Având în vedere necesitatea modificării unor Decizii a Consiliului orăşenesc
5

Căuseni,
5 '

Л

In conformitate art. 62 -  63, din Legea cu privire la actele norm ative nr. 100 

din 22.12.2017,

în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind adm inistraţia publică 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuseni, DECIDE:
■  9 9 ~

1. Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni ” Cu privire la instituirea Comisiei 

administrative „ nr. 1/15 din 24.01.2020 se m odifică după cum unnează şi anume:

- La puctul 1 în aliniatul „Vicepreşedinte,, sintagma „Nigai Veaceslav,, se 

substituie cu „ Ostaş Valeriu,, în continuare după text.

2. Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni ”Cu privire la desem narea secretarului
/V

Comisiei de cenzori a I.M. „Apa Canal „Căuşeni „ nr. 2/32 din 7.05.2021 se 

m odifică după cum urm ează şi anume:

- La puctul 1 sintagma „Verbanova,, se substituie cu „Ciloci,, în continuare după 

text.

3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor 

(1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova 

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul 

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



4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

-M em brilor comisiei de cenzori al întreprinderii M unicipale „Salubrizare şi 

Amenajare Căuşeni;

- Adm inistratorului Î.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni

- 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 

Registrului de stat a actelor locale.
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