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REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 5/1
din 20 iulie 2022

Cu privire la modificarea unor Decizii 
a Consiliului orăşenesc Căuseni

? 5

Având în vedere:

Avînd în vedere criza economico-fmanciară în care se află Republica 

Moldova, ţinând cont de faptul, că permanent în primăria Căuseni a activat un 

singur viceprimar,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, 

nr.l 001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;

în baza Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, 

nr.155 din 21.07.2011; Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

nr.22 din 03.03.2014 „Cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din 

Republica Moldova (CORM 006-14)”,

anexa nr.5 a Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public,”, cu complectările ultetioare,

în conformitate art. 62 - 6 3 ,  din Legea cu privire la actele normative nr. 100 

din 22.12.2017,

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

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

orăşenesc Căuseni, DECIDE:

1.Anexa nr. 1 la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 3/5 d i# 4 â jî^ ă i|^ 2 0 19 se 

modifică după cum urmează: CV »>  -  1 \%\j'i м еж , \s|
- la poziţia „viceprimar”- în coloana „numărul unităţilor” cifra „2” Ş^iuM tituii cu 

cifra „1”,



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

2. Puncul 5 la deciziei Consiliului orăşenesc Căuseni nr. 1/22 din 11 februarie 2022
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„Cu privire la modificarea şi completarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc 

Căuşeni,, se modifică după cum urmează şi anume: Aliniatul „- la poziţia

„viceprimar”- în coloana „numărul unităţilor” cifra „1” se substituie cu cifra „2” „ 

se abrogă, în continuare după text.

3.Anexa nr.7 „Efectivul-limită 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”, la aliniatul sub numărul 1 „Primăria-aparat, 

contabilitate, deservirea clădirii,, în coloana „Efectivul de personal, unităţi,, cifra 

„34,5,, se substituie cu „33,5,,

în tabelul „Aparatul primăriei or. Căuşeni,, la aliniatul „Codul funcţiei/codul 

ocupaţiei A l051,, „Titlul funcţiei viceprimar,, în coloana „Numărul unităţilor,, cifra 

„2„ se substituie cu „1„. La aliniatul „Total” cifra „26” se substituie cu cifra „25”, 

în continuare după text.

4. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165 

(1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu sediul
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pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3.

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

CONTRASEMNEAZĂ 
CRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa


