REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA nr. 5/11
din 20 iulie 2022
Cu privire la scutirea parţială de plată
pentru întreţinerea copiilor în instituţiile
preşcolare din or. Căuşeni în anul 2022

Având în vedere:
Cererile depuse de cet.xxxxxxxxxxx cu nr. de înregistrare 02/1-25-1273 din
07.04.2022, cet.xxxxx cu nr. de înregistrare 02/1-25-1352 din 13.06.2022,
cet.xxxxxxxxxxxxxxxx cu nr. de înregistrare 02/1-25-1471

din 23.06.2022,

cet.xxxxxxxx cu nr. de înregistrare 02/1-25-1611 din 08.07.2022, cet.xxxxxx xxxxx
cu nr. de înregistrare 02/1-25-1672 din 14.07.2022.
/У

In conformitate cu pct. 5, lit. b) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
„Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, nr. 198 din
16.04.1993,
în temeiul art. 14 (1),(2), lit. у), 19(3), (4), 20(5), (7) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436-XV I din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc
Căuşeni, DECIDE:

1. Se scuteşte în mărime de 50 % de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de
educaţie preşcolară nr.l or.Căuşeni, cet. xxxxxxx, domiciliată în or. Căuşeni str.
xxxxxxxxx pentru copiii:
- xxxxxxxx născut la data de xxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxxx născut la data de xxxxxxxxxx,
- xxxxxxxx născut la data de xxxxxxxxxxxx.

2. Se scuteşte în mărime de 50 % de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de
educaţie preşcolară nr.2 or.Căuşeni, cet. xxxxxxxxxxx, domiciliată în or. Căuşeni
str. xxxxxxxxxxxxx pentru copiii:
- xxxxxxxxxxx născut la data de xxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxx născut la data de xxxxxxxxxxxxx.
3. Se scuteşte în mărime de 50 % de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de
educaţie preşcolară nr.3 or.Căuşeni, cet. xxxxxxxxxxx, domiciliată în or. Căuşeni
str. xxxxxxxxxxxx pentru copiii:
- xxxxxxxxxxxx născut la data de xxxxxxxxxxx.

4. Se scuteşte în mărime de 50 % de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de
educaţie preşcolară nr.4 or.Căuşeni, cet. xxxxxxxxxx, domiciliat în or. Căuşeni str.
xxxxxxxxxx pentru copilul:
- xxxxxxxxxxxx născută la data de xxxxxxxxxx.

5. Se scuteşte în mărime de 50 % de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de
educaţie preşcolară nr.2 or.Căuşeni, cet. xxxxxxxxxx, domiciliată în or. Căuşeni str.
xxxxxxxxxx pentru copiii:
- xxxxxxxxxx născut la data de xxxxxxxx,
- xxxxxxxx născut la data de xxxxxxxxxx.
6. Diferenţa plăţilor scutite pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare vor
fi suportate din contul bugetului or. Căuşeni pentru anul bugetar 2022.
7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căuşeni
Anatolie Dontu.
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8. 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 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul pe
adresa: or. Căuşeni, str. M.Radu nr.3.
?

?

/V

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea
termen de 30 zile de la data comunicării, în judecă
adresa: or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr.
9

'
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9. Prezenta Decizie se comunică:

9

~

- persoanelor interesate;
- primarului or. Căuşeni, Anatolie Donţu
- Compartimentului contabilitatea Primăriei or. Căuşeni;
- Şefilor instituţiilor de educaţie preşcolară a or. Căuşeni;
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului
Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
Tatiar

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş-Chiseliţa

