REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr. 2/34
din 7 aprilie 2022

Cu privire la instituirea şi aprobarea componenţei
nominale aComisiei de cercetare prealabilă pentru
declararea utilittăţii publicede interes local a lucrărilor
de amenajare a scuarului central al oraşului Căuşeni

în conformitate cu art. 7 (1), (3), (4), (5) din Legea exproprierii pentru cauză
de utilitate publică nr. 488 - XIV din 8 iulie 1999,
în baza pct. 4 din Regulamentul privind modul de cercetare prealabilă pentru
declararea utilităţii publice a obiectului exproprierii aprobat prin Hotărârea
Guvernului Repuiblicii Moldova nr. 660 din 15.06.2006,
în temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc
Căuşeni, DECIDE:

1. Se instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilittăţii
publice de interes local a lucrărilor de amenajare a scuarului central din bd. M.
Eminescu, oraşul Căuşeni.
2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de cercetare prealabilă pentru
declararea utilittăţii publice de interes local a lucrărilor de amenajare a scuarului
central din bd. M. Eminescu, oraşul Căuşeni în următoarea componenţă:
- Sîrbu Ilona, consilier;
- Catruc Veronica, consilier;
- Madjar Elena, consilier;
- Vladov Olga, consilier,
- Valentina Gîrjeu, specialist, Primăria or. Căuşeni;

- Tatiana Gabriălean, architect - sef al or. Căuseni;
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- 1. Petracov, specialist, Primăria or. Căuşeni;
3.

Comisia nominalizată va

activa în

conformitate

cu

prevederile

Regulamentului privind modul de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii
publice a obiectului exproprierii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 660/2006.
4. Rezultatele cercetării prealabile, consemnate în procesul-verbal al şedinţei
de vot a Comisiei menţionate şi documentele aferente, vor fi prezentate Consiliului
orăşenesc Căuseni în termen de 30 zile de la data desfăşurării şedinţei de vot.
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5. în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile detinute, atribuţiile
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lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile
respective, fară emiterea unei alte decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.
6. 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 sediul
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pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3.
/V

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. Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
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7. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului
Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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