
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 8/21
din 04 noiem brie 2022

Cu privire la delegarea reprezentantului 

în consiliul de administraţie al Liceului Teoretic 

” Mihai Em inescu” din or. Căuseni
5

Având în vedere demersul directorului Liceului Teoretic ” Mihai Em inescu” 

din or. Căuseni înregistrat în registrul comun al primăriei or. Căuseni de evidenţă a 

corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 -  23 - 1113 din 06.10.2022,

în conformitate cu art. 5, 7, 9, 10, 21, 31, 60, 69, 78 (1) din Codul 

administrativ al Republicii M oldova nr. 116 din 19.07.2018, 

în baza:

- art. 49 (1), lit. a) din Codul Educaţiei al Republicii M oldova nr. 152 din 

17.07.2014,

- pct. 7, 12 (3) din Regulamentul -  cadru cu privire la funcţionarea 

consiliului de administraţie al instituţiei de învăţăm ânt general aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Republicii M oldova nr. 269 din 9 martie 2020,

în temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind 

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

Căuseni, DECIDE:
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1. Se deleagă, pentru o perioadă de 5 ani, doamna Cucu Tatiana în calitate de 

reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale d 

Căuseni în consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ”
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or. Căuseni.
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2. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în 

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu
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sediul pe adresa: or. Căuseni, str. M. Radu, 3.
y \

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

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

pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

3. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- D irectorului Liceului Teoretic ” M ihai Em inescu” din or. Căuseni;
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- Doamnei Cucu Tatiana;

Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a 

Prim ăriei oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

CONTRASEM NEAZĂ
CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Ion Ciontoloi
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