
REPUBLICA MOLDOVA
coNSILIuL RAIoNAL сАugвглl

DECIZLE пr.
din 2023 proiect

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ciuqeni
пr.7ll din 11 noiembrie 2022 ,,,Cu privire la пчmirеа rерrеzепtапtчlчi
Consiliului rаiопаl Cйugeni in instan{ele judecйtoreqti,,

AvAnd in vedere demersul unui grup de consilieri
in conformitate cu prevederile art. art.75,80, 8l din Codul de рrосеdurй civilй al Republicii

Moldova пr.225 din 30.05.2003, publicat : 03-08-2018 in Monitorul Oficial Nr. 285-294 art. 43б, сu
modiГrcбrile qi completйrile ulterioare,

аrt.4З alin.(1) lit. m), жL46 din Legea privind administratia рuЬliсй 1осаlй nT. 436-ХV din 28
decembrie 2006, publicat : 09-03-2007 in Monitorul Oficial Nr. 32-35 art. 116, cu modificlrile
ulterioare Consiliul raional Cйugeni,

DECIDE:
1.Se modificй Decizia Consiliului raional Cёuyni M;7lI din 11 noiembrie 2022 ,rC,l privire 1а

numirea reprezentantului Consiliului raional СёчЕепi in instanlele judecйtore;ti,, iп pct .1 sintagma
Апdrеi PAVLENCO si Апаtоliе FOCSA se substituie cu sintagma
2. Se stabileqte termenul imputernicirilor, formulate in pct.l al prezentei Decizii ре о duratё de 1 an
din momentul adoptёrii prezentei Decizii.
3. Se imputerniceqte secretarul Consiliului raional СёuЕепi de а semna in numele Consiliului raional
Cйuqeni рrосurй eliberatё ре numele domnului in calitate de reprezentant al
Consiliului raional Cйuqeni, cu imputeгnicirile formulate in prezenta Decizie.
4. Prezenta Decizie este сu drept de atac, la Judecёtoria Сйu;епi, сu sediul str. ýtefan cel Маrе, 86,in
tеrmеп de 30 de zile, iп conformitate cu Codul administrativ пr. 118/2018.
5. Prezenta Decizie se plaseazй in Registrul de stat al actelor locale qi se comunicё:

- Preqedintelui raionului;
- Secretarului Consiliului raional Cйuqeni;
- persoanelor vizate
- Populaliei raionului Cйugeni prin intermediul publicёrii ре pagina web а Consiliului raional

Cёuqeni.

PREýEDINTELE ýEDINTEI
CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL
CONSILIULUI RAIONAL CAUýENI

охапа GIRJEV



RBPUBLICA MOLDOYA
coNSILIuL RAIoNAL сАu;вtчl

DBCIZIE пr.
din 2023 proiect

Despre activitatea vicepreqedintelui raionului Сйuqепi
Таmаrа АmЬrосi - Iчапоч in perioada aprilie 2022 - martie 2023

AvAnd iп vedere raportul prezentat de vicepreqedintele raionului Cйuqeni Таmаrа
АmЬrосi - Ivanov in perioada aprilie 2022 - martie 2023,

in conformitate cu art.3,5, 10 alin.(1), |З,14 din Legea пr.768-ХIV din 02.02.2002,
cu privire la statutul alesului local cu modificёrile gi completёrile ulterioare,

cu art.22 (2) din Legea cu privire 1а statutul реrsоапеlоr cu funclii de demnitate publicй
пr. 199 din l 6. 07 . 201 0,

inbazaart.'7,10 alin. (1),23 alin. (2), l63 lit. а) din Codul administrativ а1 Republicii
Moldova пr.116 din 19.07.2018,

in temeiul art.3, 7,4З alin. (1), 1it.(1), 4б alin. (1) Ei art. 50 alin. (2) din Legea privind
administra{ia рuЬliсб 1осаlё пr. 43б-ХV din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cбuqeni

DECIDE:
1.Se ia act de raportul prezentat in fоrmй sсrisй de vicepregedintele raionului Cйugeni

Таmаrа Ambroci - Ivanov in perioada aprilie 2022 - martie 202З.
2.Se арrесiаzб, са activitatea vicepreqedintelui raionului Cёuqeni

Таmаrа Ambroci - Ivanov.
3. Prezenta Decizie poate fi contestatё, in termen de 30 de zile de 1а data comunicйrii,

in Judecёtoria Cбuqeni, sediul central, оr. Сйuqепi, str. ýtefan cel Маrе ;i Sfбnt,86.
4. Prezenta Decizie se соmuпiсй:
- Preqedintelui raionului Сёugепi;
- Vicepreqedintelui raionului Сйugепi dnei Таmаrа АmЬrосi - Ivanov;
- Secretarului Consiliului raional Cйugeni;
- Populaliei raionului, prin intermediul plasёrii ре pagina web а Consiliului raional

Сйugепi qi in Registrul de Stat а actelor locale.

PmýEDINTELE
ýEDINTEI

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL CAUýENI

охапа сiклшv



REPUBLICA MOLDOVA
CoNSILIUL RAIoNAL сДuýшшr

DECIZLE пr.
din 2023 proiect

Cu рriчirе la аЬrоgаrеа Deciziei
Consiliului rаiопаl Сйugепi пr.8/3 din 18 noiembrie2022
,, Сu рriчirе la ridicarea mandatului de consilier in Consiliul raional
Сйu;епi,

AvAnd in vedere demersul unui grup de consilieri,
in conformitate cu Legea cu privire 1а actele поrmаtiче, nr.100 din 22.|2.2017
in temeiul art. 4З alin.(2) qi art. 46 alin.(l) 9i (2), din Legea privind

administratia publicй 1осаlй пr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificйrile 9i
completйrile ulterioare, Consiliul rаiопаl

DECIDE:
1. Se аЬrоgё Decizia Consiliului raional Cёuqeni пr.8/3 din 18 noiembrie 2022

,, Сu рriчirе la ridicarea mandatului de consilier in Consiliul raional Сёчqепi,,

2. Prezenta Decizie este cu drept de atac, 1а Judecйtoria Cёuqeni, cu sediul str.

ýtefan се1 Маrе, 86,in tеrmеп de 30 de zile, in conformitate cu Codul administrativ
пr. l l8/2018.

3. Prezenta Decizie se plaseazё in Registrul de stat al actelor locale si se соmuпiсй:
- Preqedintelui raionului;
- Secretarului Consiliului raional Сёugепi;
- Реrsоапеlоr vizate
- Populaiiei raionului Cёuqeni prin intermediul publicйrii ре pagina web а

Consiliului raional Сёч;епi.

PREýEDINTELE CONTRASEMNEAZA
ýEDINTEI SECRETARU

CONSILIULUI RAIONAL CAUýENI
ОХЛNЛ GIRJEV


