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REPUBLICA MOLDOVA
%

RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
Decizie nr. -7 /3 / din J p t £?&  2022

Cu privire la contestarea Dispoziţiei primarului 
or. Căuşeni şi desem narea reprezentantului Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţa 
de judecată.

Având în vedere ilegalitatea Dispoziţiei primarului or. Căuşeni ”Cu privire la 
num irea domnului Caram an Victor în funcţie de viceprim ar al oraşului Căuşeni” nr. 
03 -  1/186 din 15 august 2022 şi notificarea Deciziei 5/1 din 20.07.2022 „Cu privire 
la m odificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni”

9 9

în conform itate cu prevederile art. 21, 25, 39, 45 (3), 46, 53, 57 (1) din Codul 
administrativ al Republicii M oldova

în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 6 (2), 7, 14 (1), (2), (3), 20 (5) din Legea privind 
administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 
DECIDE:

1. A  contesta în instanţa de judecată Dispoziţia primarului or. Căuşeni ”Cu 
privire la num irea domnului Caram an V ictor în funcţie de viceprim ar al oraşului 
Căuşeni” nr. 0 3 -  1/186 din 15 august 2022.

2. Se desemnează, dl ______________, consilier orăşenesc, în calitate de
reprezentant al Consiliului orăşenesc Căuşeni cu dreptul de a depune din numele 
Consiliului orăşenesc cererea prealabilă, cerere de chemare în  judecată şi a 
reprezenta interesele în cursul desfăşurării procesului de examinare a Dispoziţiei 
primarului nr.03-1/86 din 15.08.2022 „Cu orivire la num irea domnului Victor 
Caram an în funcţie de viceprim ar al oraşului Căuşeni” şi Deciziei Consiliului 
orăşenesc 5/1 din 20.07.2022 „Cu privire la m odificarea unor Decizii a Consiliului 
orăşenesc”,conform procurii parte integrantă a prezentei decizii.

3. Prezenta decizie poate fi contestată, în term en de 30 zile de la data 
comunicării, la judecătoria Căuşeni, sediul central, or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:
- D lu i_________________ ;
- Prim arului oraşului Căuşeni, Anatol Dontu;
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- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
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publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi 
includerii în Registrul de stat a actelor locale.


