
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 8/22
din 26 noiembrie 2021

Cu privire la executarea deciziei Consiliului 

orăşenesc Căuşeni „Cu privire la aprobarea 

bugetului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2021,,

nr. 11/1 din 08.12.2021

In scopul executării bugetului or. Căuşeni pentru anul 2021 în partea

asigurării plăţilor tichetelor de masă pentru angajaţii sectorului „Am enajare,, din 

cadrul Î.M. „Salubrizare şi Amenajare,, Căuşeni,

în tem eiul art. 14(1), (2) lit. h), 20 (5), 29 (1) lit. a) din Legea privind 

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

Căuşeni DECIDE:

1. Se obligă primarul or. Căuşeni, Anatolie Donţu şi contabilul-şef al primăriei 

or. Căuşeni, Olesea Procopenco, de a transfera, imediat şi în m od 

necondiţionat, din bugetul or. Căuşeni mijloace financiare conform  facturilor 

fiscale nr.110626543 din 22.02.2021, nr.II0626545 din 02.03.2021, 

nr.II06265.48 din 02.04.2021, nr.II0626552 din 18.04.2021 şi II0626535 din 

23.12.2020, în sumă totală 94 906 lei, prezentate de către Î.M. „Salubrizare 

şi Amenajare,, Căuşeni spre achitare Prim ăriei or. Căuşeni.
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2. 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
/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. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt,

nr. 86.

3.Prezenţa Decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Dnei Olesea Procopenco, con tab il-şef, Prim aria or. Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii M oldova şi se

aduce la cunoştinţă publică prin intermediul m ijloacelor de comunicare în masă

afişare şi se include în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 

UL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


