REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr. 7/34
din 22 septembrie 2022

Cu privire la propunerea schimbării
denumirii unei străzi
Având în vedere:
- petiţia înregistrată în regisrul comun al Primăriei or. Căuşeni de evidenţă a
corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 - 25 - 2268 din 14.09.2022 ce cuprinde
propunerea schimbării denumirii străzii ’’Vasile Lupu” în strada ’’Zinaida
Voloşciuc” din or. Căuşeni,
- expunerea de motive a primarului or. Căuşeni,
- avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc
Căuşeni,
în conformitate cu art. 5, 7, 9 (1), 10 (1), 21, 53 (1), 55 (1), 3), lit. a), 69 (1),
78 (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018,
în baza:
- pct. 6, 10, 14, 21 din Regulamentul cu privire la atribuirea, schimbarea
denumirii arterelor de circulaţie şi/sau a zonelor de circulaţie publică şi
numerotarea obiectelor adresabile aprobat sub formă de anexa nr. 4 la Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1518din 17.12.2003,
- Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu
societatea civilă în procesul decisional aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 967 din 09.08.2016,
în temeiul art. 14 (1), (2), lit. s), 20 (5) din Legea privind administraţia
publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,
DECIDE:
1. Se ia act de petiţia înregistrată în regisrul comun al Primăriei or. Căuşeni
de evidenţă a corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 - 25 - 2268 din 14.09.2022 ce
cuprinde propunerea schimbării denumirii străzii ’’Vasile Lupu” în strada
’’Zinaida Voloşciuc” din or. Căuşeni.
2. Se stabileşte că la momentul deschiderii unei noi străzi v
fie numită în numele doamnei ’’Zinaida Voloşciuc” .
3. Prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art.
din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din
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contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria Căuşeni, or.
Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
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4. 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

