
REPUBLICA M OLDOVA  

RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 7/16
din 29 octombrie 2021

Cu privire la perm iterea reconstrucţiei, 

amenajării complexului sportiv m ultifuncţional 

din or. Căuşeni şi alocarea m ijloacelor financiare

Având în vedere necesitatea reconstrucţiei şi amenajării complexului sportiv

multifuncţional din oraşul Căuşeni, bd. M. Eminescu, nr. 24/a care se află într -  o

stare deplorabilă şi trezeşte nem ulţum irea orăşenilor,

în baza art. 47 (1) din Codul Funciar al Republicii M oldova nr. 828 -  XII din

25 decembrie 1991,

în conformitate cu art. 7 (3), lit. i), 29 (1), (21), (22), din Legea cu privire la

cultura fizică şi sport nr. 330 -  XIV din 25 m artie 1999,

în conform itate cu art.3 (1), 4 (3), lit.c), 9, 32,lit.g) din Legea privind 
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,

în baza art.4 (1), lit. j), 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea 
administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,

în tem eiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14 (1), (3), 19(4), 20(1), (5), 75 (2), 81(1) din

Legea privind administraţia public locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul

orăşenesc Căuşeni, DECIDE:? 5 ^

l.Se  perm ite reconstrucţia şi amenajarea complexului sportiv m ultifuncţional din 

oraşul Căuşeni, bd. M. Eminescu, nr. 24/a, nr. cadastral 2701210.055.

2. Se alocă mijloace financiare în sumă de 235,0 mii lei din' contul soldului de 

mijloace băneşti constituit în urma executării bugetului oraşului Căuşeni pentru anul
5 fiii m k n w  \ Щ2020 destinate elaborării proiectului amenajarii complexului sportiv 

m ultifunctional, din bd. M. Eminescu, nr. 24/a, nr. cadastral 2704



3. Se recom andă primarului or. Căuşeni elaborarea, avizarea şi aprobarea 

proiectului, documentaţiei reconstrucţiei şi amenajării complexului sportiv 

m ultifunctional din oras.î 5

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

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în 

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

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

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în 

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

adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel M are siSfânt, nr. 86.? " 5 5 "

5. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă public 

prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei oraşului Căuşeni şi includerii în 

Registrului de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 

CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


