
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.8/9
din 26 noiembrie 2021

Cu privire la delegarea unor membri în componenţa 

comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcţiei de director în instituţia de 

educaţie timpurie nr.7 or. Căuşeni

Avînd în vedere:

Hotărârea Comisiei de Contestaţii a Ministerului Educaţiei, Culturii si
9 9 "  ?

Cercetării din 21.10.2021,

/V

In conformitate cu art.26 pct.l lit.b), pct.3 al Ordinului Ministerului Educaţiei 

al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de 

director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general,

în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

l.Se deleagă Repeşciu Aurelia şi Catruc Veronica consilierii Consiliului orăşenesc 

Căuşeni în componenţa comisiei pentru organizare şi desfăşurare repetată a etapei a 

IV-a a concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţia de educaţie 

timpurie nr.7 din or. Căuşeni.

2. 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 

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



In 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.

3.Prezenta Decizie comunică:

- Primarului or. Căuşeni;

- Direcţiei Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turizm Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Locuitorilor oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă 

şi afişare.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEMNEAZĂ
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