
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 8/17
din 26 noiem brie 2021

Cu privire la m odificarea şi completarea unor
Decizii a Consiliului orăşenesc Căuseni

? ?

Având în vedere necesitatea m odificării unor Decizii a Consiliului orăşenesc
5

Căuşeni,
în  conform itate art. 62 -  63, din Legea cu privire la actele norm ative nr. 100 

din 22.12.2017,
în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind adm inistraţia publică 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuseni, DECIDE:
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l.P c t.l a Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/7 din 29.10.2021,, Cu privire 

la actualizarea hotarelor intravilanului oraşului Căuşeni,, se m odifică după cum 

urmează şi anume: suprafaţa totală de „1803,10 ha„ se substiutuie cu „1633,5815 

ha„ în continuare după text.

2 .Pct.l a Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 5/15 din 03 iulie 2020 „ Cu

privire la infiinţarea comisiei consultative pentru domeniul locuinţelor se expune în
*

redacţie nouă după cum urm ează şi anume:

Preşedintele comisiei:

Viceprimarul or. Căuşeni;

Vicepreşedintele comisiei:

Sîrbu Ilona, consilier.

Secretarul comisiei 

Gabriălen Tatiana, arhitect-şef al or. Căuşeni,

M em brii comisiei:

- V ladov Olga, consilier,

Zmeu Veaceslav, consilier,



- Anatolie Tomulescu, şef al serviciului teritorial cadastral Căuşeni,

- Ţîgai Raisa, preşedintele Societăţii Nevăzătorilor din or. Căuşeni

- Gudumac Galina, specialist a Consiliului raional Căuşeni în domeniul 

privatizării şi postprivatizării.

- Panfilov Valentina, IMSP sefa Centrului de Sănătate Căuşeni.
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3 .Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu 

apă şi de canalizare din or. Căuşeni aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc 

Căuşeni nr.7/17 din 25.09.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

din or. Căuşeni,, se complectează cu anexele nr.8, 9, 10, 11, 12, 13. (se anexează).

4.Regulamentul privind constituirea m ijloacelor fondului de Rezervă al Consiliului 

orăşenesc Căuşeni aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.2/15 din 

19.02.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea m ijloacelor 

fondului de Rezervă al Consiliului orăşenesc Căuşeni,, se m odifică si se
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completează după cum urm ează şi anume:

- la puctul 7 apare un aliniat nou cu următorul conţinut „Persoanele care suferă de 

boală si necesită tratam ent -  de la 500 lei;

- Aliniatul „ Persoanele care suferă de boală oncologică -  1000 pînă la 5000 lei,, v- 

a avea un conţinut nou şi anume: „ Persoanele care suferă de boali grave -  de la 

1000 lei,, în continuare după text.

5.Anexa nr.4 Lista proprietarilor şi posesorilor de garaje or. Căuşeni, str.
»

Poleanichin f/n, GSC-4 aptobată prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.9/19 

din 28.09.2006 „ Cu privire la patrim oniul primăriei oraşului Căuşeni,, se modifică 

la aliniatul 129 şi se complectează la aliniatul 65, 166 după cum urmează:

Nr.ga
r

Titularul 
de drept

Data
naşterii•>

Nr.paşaportu
lui

Cod fiscal Reşedinţa
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65 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

129 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
fi O /  ;! - i '. . . '

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

166 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx L xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx



б.Апеха nr.9 Lista proprietarilor şi posesorilor de garaje or. Căuşeni, str. 

Poleanichin f7n, GSC-4 aptobată prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.9/19 

din 28.09.2006 „Cu privire la patrimoniul primăriei oraşului Căuşeni,, se modifică 

la aliniatul 5 şi se complectează după cum urmează:

Nr.ga
r

Titularul 
de drept

Data
naşterii

Nr.paşaportu
lui

Cod fiscal Reşedinţa
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5 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

7. 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
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pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3.

8. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
• • • a Л

-M em brilor comisiei de cenzori al întreprinderii M unicipale „Salubrizare şi 

Amenajare Căuşeni;
/V

- Adm inistratorului I.M. ’’Salubrizare şi Am enajare” Căuşeni

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

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

Registrului de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 

SECRETA RU L CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


