
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.6/28
din 29 septembrie 2021

Cu privire la somaţia executorului judecătoresc 

privind executarea Titlului Executoriu

Având în vedere:

- somaţia nr. 009 -  2378r/21 din 27.07.2021 a executorului judecătoresc 

Vladimir Bezede privind executarea Titlului Executoriu emis în baza Hotărârei 

Judecătoriei Căuşeni pe cauza civilă nr. 2 -  504/18 din 19.06.2019,

- avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc

Căuşeni,
? ?

în conformitate cu art. 120 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 16 (1), 

255 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr. 225 -  XV din 

30.05.2003,

în baza art. 70 din Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443 -  XV 

din 24.12.2004,

în temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), 20 (7) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 

DECIDE:

1. Se ia act de somaţia nr. 009 -  2378r/21 din 27.07.2021 a executorului 

judecătoresc Vladimir Bezede privind executarea Titlului Executoriu emis în baza

Hotărârei Judecătoriei Căuşeni pe cauza civilă nr. 2 -  504/18 din 19.06.2019.
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2. Se explică executorului judecătoresc, Vladimir Bezede, că conform
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deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni ”Cu privire la alocarea mijloacelor
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financiare din soldul disponibil” nr. 3/15 din 28 mai 2021 s -  a alocat mijoace 

financiare în sumă de 180 000 lei din contul soldului de mijloace băneşti constituit 

în urma executării bugetului or. Căuşeni pentru anul 2020 destinat procurării 

spaţiului locative creditoarei î conform prevederilor Legii cu

privire la poliţie fiind demarată procedura conform art. 5 din Legea privind 

achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

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

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

termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu
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sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3.

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

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

adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Dlui Vladimir Bezede, executor judecătoresc;

- Dnei

- Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la
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cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei

oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
Ж CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
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