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RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 2/23
din 07 aprilie 2022

Cu privire la modificarea şi completarea unor 
Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni

Având în vedere:

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, 

nr.1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;

în conformitate art. 6 2 -6 3 , din Legea cu privire la actele normative nr. 100 

din 22.12.2017,

în temeiul art. art.3 alin.(2), art.7, 14 (1), .(2) lit.l), (3), 20 (5) din Legea 

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

orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
? ? ~

1.Punctul 1 al Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.2/34 din 07.05.2021,, Cu 

privire la schimbarea destinaţiei încăperilor şi construcţiilor,, se modifică şi v-a 

avea următoare redacţie după cum urmează şi anume: „Se permite cet. Cazac 

Tudora cu domiciliu în or. Căuşeni str. Unirii nr.10 ap. 12-13 schimbarea destinaţiei 

la camera nr.31 din locativă în bucătărie şi apartamentul 77 din locativă în 

nelocativ.

2.Punctul 1 al Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/16 din 29.10.2021 „ Cu 

privire la permiterea reconstrucţiei, amenajării complexului sportiv multifuncţional 

din or. Căuşeni şi alocarea mijloacelor financiare,, se modifică şi v-a avea 

următoare redacţie după cum urmează şi anume: „Se permite proiectarea 

amenajerii complexului sportiv multifuncţional cu construcţia tribunilor pentru 

spectatori din or. Căuşeni str. Mihai Eminescu nr.24/A, nr cadastral 

2701210.055.,, în continuare după text.

3. Prezenta decizie se comunică:



- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

-Membrilor comisiei de cenzori al întreprinderii Municipale „Salubrizare şi 

Amenajare Căuşeni;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE SECRETARUL CONSILIULUI
ŞEDINŢEI ORĂŞENESC

Ala Cucos -Chiselită

Primar _ V ^  " Anatolie Dontu

Arhitect sef
?

Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni
5 9

Tatiana Gabriălean 

Ala Cucos - Chiselită
9 9


