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REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 6/8
din 02 august 2022

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

5 5

Având în vedere:

Demersul administratotului I.M. „Apa-Canal Căuşeni,, Alexandru Gâlcă cu 

nr. 30 din 27.07.2022, înregistrat în registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr. 

de înregistrare 02/1 -  23 -  790 din 27.07.2022

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, 

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

In 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 Căuseni, DECIDE:
5 5 "

1. CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.6/28 din 16.06.2017 „ Cu 
privire la aprobarea modelului contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă,, se complectează cu anexa nr.l „ Lista 
patrimoniului primit în gestiune Î.M. ”Apă - Canal” Căuşeni de la Primăria or. 
Căuşeni (informaţia istorica),,, în continuare după text.

2.Decizia nr.2/1 din 22.11.2022 „ Cu privire la formarea Comisiilor consultative de 
specialitate ale Consiliului orăşenesc Căuşeni,, se modifică după cum urmează şi 
anume: în pct.1.4 „Comisia pentru agricultură, industrie, protecţia mediului, 
dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,, sintagma „Coroi Ruslan,, se 
substituie cu „ Gluh Natalia,, în continuare după text.



Ji- Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

Л,

- I.M. „Apa-Canal Căuşeni,,;

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

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiselţa

Primarul or.Căuseni
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Specialist
Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni

Anatolie Dontu
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Valentina Gîrjeu 
Ala Cucos-Chiselita


