
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr.7/4
din 22 septembrie 2022

Cu privire la informarea Consiliului despre cheltuielile 
efectuate la organizarea şi desfăşurarea hram ului Bisericii 

Sfinţelor Apostoli Petru şi Pavel

Avînd în vedere:

Dem ersul unui grup de consilieri înregistrat în registrul comun al primăriei 

or. Căuşeni cu nr. de înregistrare 02/1 -  25 -  2177 din 27.07.2022,

Avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc 

Căuşeni,
5 '

în  temeiul art. 3, 4, 5(1),6 (2), 7,14(1), (2) lit.z), 20 (5) din Legea privind 

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

Căuşeni, DECIDE:

l.S e  ia act de inform aţia primarului or. Căuşeni privind cheltuielile 
efectuate la organizarea şi desfăşurarea hramului Bisericii Sfinţelor Apostoli Petru 
şi Pavel.

2 .Se constată cheltuielile efectuate la organizarea şi desfăşurarea hramului 
Bisericii Sfinţelor Apostoli Petru şi Pavel nejustificate şi Consiliul orăşenesc 
Căuşeni dezaprobă cheltuielile efectuate.

Se recom andă aparatului primăriei la elaborarea proiectului „Cu privire la 
aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2023,, de a prezenta spre 
aprobare proiectul desfăşurat cu prezentarea planurilor.

3.Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164(1),ţii жщш m
165(1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu derere prealabilă, în

m hzm l



term en de 30 de zile de la data com unicării,la Consiliul orăşenesc Căuseni cu
~ 5 5

sediul pe adresa:or.Căuşeni, str.M. Radu,3.
/V

In 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.Căuseni,str.Stefan cel Mare si Sfănt,nr.86.
5 "  5 5 "

4.Prezenta Decizie se comunică:

- Prim arului oraşului Căuşeni, Anatolie Donţu;

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

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 
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ECRHTARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Alg Cucoş-Chiseliţa


