
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 7/13
din 22 septembrie 2022

Cu privire la audierea şi aprobarea raportului
/V

privind activitatea I.M. „Apa -C anal Căuşeni,, 

şi raportului financiar pentru anul 2021

/V _
Avînd în vedere raportul privind activitatea I.M. „A pa -C anal Căuşeni,, de 

furnizare a serviciilor publice de alim entarea cu apă şi canalizare pentru anul 2021, 

raportul financiar pentru anul 2021 a Î.M .„Apă-Canal Căuşeni,, , nota informativă 

a bilanţului pentru anul 2021, actul de verificare a datoriilor Î.M. „Apa -C anal 

Căuşeni,, faţă de M inisterul Finanţelor pe împrum utul situaţiei din 31.12.2021, 

H otărârea Consiliului de Adm inistrare nr.02 din 18.08.2021 „Privind aprobarea
/V

raportului directorului I.M. „Apă-Canal Căuşeni,, pentru anul 2021 şi 6 luni a

anului 2022, înregistrate în registrul comun al primăriei or. Căuşeni cu nr.02/1-23- 

901 din 22.08.2022,

publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 

DECIDE:

/V

1.M. „Apă-Canal„ Căuşeni Alexandru Gîlcă .

2. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165

/V

In temeiul art. 14 (1), (2) lit.z, (3), 20 (5) din Legea privind administraţia

•  •  /V _
l.A  lua act de raportul privind activitatea I.M. „Apă-Canal Căuşeni,, şi raportul

/V __
financiar al I.M. „Apă-Canal Căuşeni,, pentru anul 2021 prezentate de directorul

(1), 166 din Codul adm inistrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în
111 / VnV \

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul

pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3



în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în 

term en de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfânt, nr. 86.

3. Prezenta Decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
A, #

- Dlui A lexandru Gîlcă, directorul I.M. „Apă-Canal Căuşeni,,;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Tatiana Dragulea CONTRASEM NEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

А Л / " 4 1  •  1  •  iAla Cucoş-Chiseliţa


