
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 7/29
din 22 septembrie 2022

Cu privire la m odificarea şi completarea 

unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuseni
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în  conform itate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii M oldova, 

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

în  conformitate art. 6 2 - 6 3 ,  din Legea cu privire la actele norm ative nr. 100 

din 22.12.2017,

în  scopul executării Deciziei nr.6/3 din 02.08.2022 „Cu privire la alocarea 

m ijloacelor financiare,,

în temeiul art. art.3 alin.(2), art.7, 14 (1), (2) lit.l), (3), 20 (5) din Legea 

privind adm inistraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul 

orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1. Decizia nr. 2/15 din 07.04.2022 „Cu privire la perm iterea comercializării 

m ijloacelor de transport,, se m odifică după cum urm ează şi anume: în pct. 2 la 

aliniatul „Preşedinte,, numele „Veaceslav Zmeu,, se substituie cu „Pîntea 

Vladimir,, în continuare după text.

2. Pct.l al Deciziei Consiliului orăşenesc Căuseni nr.3/3 din 25 mai 2022 „Cu
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privire la form area bunurilor imobile prin separare,, se com plectează după cum

urm ează si anume: la aliniatele 1, 2, 3 si 4 cu „destinaţia „teren diflpdî

localităţii,, m od de folosinţă „aferent obiectivului comercial şi pre.
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domeniul privat,, în continuare după text.
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3.Anexa nr. 1 la decizia Consiliului orăşenesc Căuseni nr. 3/5 din 13 martie 2019
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se m odifică după cum urmează:

- la poziţia „operator”- în coloana „num ărul unităţilor” cifra „1” se substituie cu 

cifra „0,5” ;

- la poziţia „electrician”- în coloana „num ărul unităţilor” cifra „0,5” se substituie 

cu cifra „1”,

- la poziţia „viceprim ar”- în coloana „num ărul unităţilor” cifra „2” se substituie cu 

cifra „1”,

La aliniatul „Total” cifra „26” se substituie cu cifra „25” , în continuare după text. 

Puncul 5 la Deciziei Consiliului orăşenesc Căuseni nr. 1/22 din 11 februarie
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2022 „Cu privire la m odificarea şi com pletarea unor Decizii a Consiliului 

orăşenesc Căuseni,, se m odifică după cum urm ează şi anume: Aliniatul „- la 

poziţia „viceprim ar”- în coloana „num ărul unităţilor” cifra „2” se substituie cu 

cifra „1” , în continuare după text.

4.Anexa nr.7 „Efectivul-lim ită al statelor de personal din instituţiile publice 

finanţate de la bugetul orăşenesc Căuşeni pe anul 2022,, al Deciziei Consiliului 

orăşenesc Căuşeni nr. 9/1 din 26.11.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului 

oraşului Căuşeni pentru anul 2022” se m odifică după cum urmează:

în tabelul „ Serviciu de deservire a clădirii Prim ăriei or. Căuşeni,, la aliniatul 

„H6158, M uncitor la îngrijirea complexă şi reparaţia clădirii,, în coloana 

„Efectivul de personal, unităţi,, cifra „0,5„ se substituie cu „1„ şi în aliniatul 

„H6167, operator în sala de cazane,, în coloana „Efectivul de personal, unităţi,, 

cifra „1„ se substituie cu „0,5„.

-la aliniatul sub num ărul 1 „Prim ăria-aparat, contabilitate, deservirea clădirii,, în 

coloana „Efectivul de personal, unităţi,, cifra „34,5,, se substit 

In tabelul „Aparatul primăriei or. Căuşeni,, la a lin ia tu l, 

ocupaţiei A1051,, „Titlul funcţiei viceprim ar,, în coloana ,



cifra „2„ se substituie cu „1„. La aliniatul „Total” cifra „26” se substituie cu cifra 

„25”, în continuare după text.

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

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

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Tatiana D CONTRASEM NEAZĂ
CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa


