
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.3/18
din 25 mai 2022

Cu privire la demersul administratorului 

SRL ’’IZVOR CRISTALIN”

Având în vedere:

demersul administratorului SRL ’’IZVOR CRISTALIN” , Aurelia Bulmaga, 

înregistrat în registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de înregistrare 02/1 -  

23 - 465 din 12.05.2022,

în conform itate cu art. 5, 7, 9 (1), 10 (1), 21, 53 (1), 55 (1), 1), 69 (1), 78 (1) 

din Codul administrativ al Republicii M oldova nr. 116 din 19.07.2018,

în baza art. 4 (1), lit. с), 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea 

adm inistrativă nr. 435 -  XVI din 28.12.2006

în tem eiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
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1. Se ia act de demersul administratorului SRL ’’IZVOR CRISTALIN” , 

Aurelia Bulmaga, înregistrat în registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. de 

înregistrare 02/1 -  23 -  465 din 12.05.2022.

2. Se propune primarului or. Căuşeni de a institui comisia privind 

inventarierea şi stabilirea cotei-părţi a Primăriei or. Căuşeni în costrucţia reţelelor 

de aprovizionare cu apă potabilă, inclusiv a SRL ’’IZVOR CRISTALIN”,

determ inarea valorii cotei-părţ, oportunitatea achiziţionării sistemului de
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aprovizionare cu apă potabilă şi a sondei artezionale propuse spre achiziţionare,
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' /  Vcompusă din specialişti ai Primăriei or. Căuşeni, I.M. ,,Apâ-CanaL:C;ăusenî,a si 

consilieri în Consiliul orăşenesc Căuşeni. V  \  1'/ /  V



Se deleagă din partea Consiliului orăşenesc Căuşeni în com ponenţa comisiei 

următorii consilieri: Ostaş Valeriu, M adjar Elena, Repeşciuc Aurelia.

3. Prezenta decizie poate fi contestată, în term en de 30 zile de la data 

comunicării, la judecătoria Căuşeni, sediul central, pe adresa: or. Căuşeni, str. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Cet.Aurelia Bulmaga, adm inistrator SRL ’’IZVOR CRISTALIN”;

- 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 Registrul de stat al actelor locale.

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

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Ion Ciontoloi
CONTRASEM NEAZĂ


