
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA Nr.7/31
din 22 septembrie 2022

Cu privire la contestarea Dispoziţiei primarului 

or. Căuşeni şi desemnarea reprezentantului 

Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţa de judecată

Avînd în vedere ilegalitatea Dispoziţiei primarului or. Căuşeni „Cu privire la 

numirea domnului Caraman Victor în funcţie de viceprimar al oraşului Căuşeni,,

nr.03-1/186 din 15 august 2022 şi notificarea Deciziei nr.5/1 din 20.07.2022 „ Cu

privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni,,

în scopul executării Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 6/3 din 

02.08.2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

în conformitate cu prevederile art. 21, 25, 39, 45 (3), 46, 53, 57 (1) din Codul 

administrativ al Republicii Moldova

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 numirea domnului Caraman Victor în funcţie de viceprimar al oraşului 

Căuşeni,, nr.03-1/186 din 15 august 2022.

2. Se desemnează dl Ion Ciontoloi, consilier orăşenesc, 

al Consiliului orăşenesc Căuşeni cu dreptul de a depu: 

orăşenesc cererea prealabilă, cerere de chemare în j



interesele în cursul desfăşurării procesului de examinare a Dispoziţiei primarului 

nr.03-1/186 din 15.08.2022,, Cu privire la numirea domnului Caraman Victor în 

funcţie de viceprimar al oraşului Căuşeni,, şi Deciziei Consiliului orăşenesc nr.5/1 

din 20.07.2022 „Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc 

Căuşeni,, conform procurei parte integrată a prezentei decizii.

3. Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 zile de la comunicare, la 

Judecătoria Căuşeni, sediul central, or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr.
9 Z 7 9 9 5 "

86 .

4.Prezenta Decizie se comunică:

- Dlui Ion Ciontoloi;

- Primarului or. Căuşeni Anatolie Dontu;
9 9 "

- Reprezentantului Consiliului orăşenesc 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 
CRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

z Ala Cucoş-Chiseliţa



Anexa nr. 1 
la Decizia Consiliului

REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
MD 4300, str.M. Radu, 3 or. Căuşeni

PROCURĂ

Eliberată domnului Ion Ciontoloi, buletin de identitate xxxxxxxx, eliberat la 

data de xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, care este împuternicit în baza 

Deciziei nr.7/31 din 22.09.2022 să participe 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 judecată în cadrul acţiunii de contestare a Dispoziţiei 

primarului nr.03-1/186 din 15.08.2022 „Cu privire la numirea domnului Caraman 

Victor în funcţie de viceprimar al oraşului Căuşeni,, şi Deciziei Consiliului orăşenesc 

nr.5/1 din 20.07.2022 „Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc 

Căuşeni,, avînd împuternicirile prevăzute de art. 81 din Codul de Procedură Civilă al 

Republicii Moldova şi anume: dreptul de a exercita în numele Consiliului orăşenesc 

Căuşeni toate actele procedurale prevăzute de lege, de a strămuta pricina la o 

judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a 

majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a depune referinţă, de a modifica 

temeiul sau obiectul acţiunii, de a încheia tranzacţii, de a intent acţiune 

reconvenţională, de a ataca hotărîrea judecătorească fie prin apel, fie prin recurs



inclusiv prin înaintarea cererilor de revizuire de а-i schimba modul de executare, de 

a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire.

Prezenta procură este valabilă pînă la 31.12.2022.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului orăşenesc

Tatiana Dragulea

Ala Cucoş - Chiseliţa


