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REPUBLICA M OLDOVA  

RAIO NUL CĂUŞENI 
CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIEnr. 8/8
din 26 noiem brie 2021

Cu privire la constituirea comisiei pentru 
problem ele sociale pe lângă Prim ăria or. Căuşeni

în  conformitate cu art. 14 din Legea privind controlul şi prevenirea 
consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe 
psihotrope nr. 713 -  XV din 6 decembrie 2001,

în baza art. 3, lit. a), b), 4 (3) din Legea privind descentralizarea 
adm inistrativă nr. 435 -  XVI din 28.12.2006,

în temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (3), 20 (5) din Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 
DECIDE:

1. Se constituie comisia pentru problem ele sociale pe lângă Prim ăria or. 
Căuşeni, în urm ătoarea componenţă:

Preşedinte:
- Anatolie Donţu, primarul or. Căuşeni.
Vicepreşedinte:
- Ion Gogu, comisar, şef al SP nr. 1 (Căuşeni) al IP Căuşeni al IGP al M AI al

RM.
Secretar:

- Aliona Prisăcaru, specialist, prim ăria or. Căuşeni.
M embri:
- N adejda Ciobanu, specialist superior în problem ele persoanelor în etate şi 

cu dizabilităti din cadrul D A SPF;
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-  Valentina Panfilova, şef, Instituţia M edico - Sanitară Publică, Centrul de 
Sănătate Căuşeni;
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- Ilies Tatiana consilier, Consiliul orăşenesc Căuşeni;
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- Ala Cucoş - Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenes 
Rezervă:

- M adjar Elena consilier, Consiliul orăşenesc CăuşenEol
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2. Se stabileşte că, în absenţa tem porară sau în situaţia de imposibilitate a 
exercitării obligaţiilor de către un membru al comisiei, activitatea acestuia este 
preluată de persoana care -  1 înlocuieşte de drept fară a fi necesară emiterea unei noi 
decizii.

3. Se stabileşte că, în cazul demiterii unui membru al comisiei din funcţia de 
bază detinută, statutul de membru al comisiei va fi obtinut din momentul numirii în 
funcţie fară a fi necesară emiterea unei noi decizii.

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

în 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. Căuşeni, str. Stefan cel M are si Sfânt, nr. 86.
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5. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- IP Căuşeni al IGP al MAI al RM;
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-  M em brilor comisiei;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei oraşului Căuşeni şi includerii în 
Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu


