
ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei Cu privire la aprobarea dispoziţiei nr. 10 A/B /2020 cu 

privire la aprobarea punctului de conducere a primăriei com. Paşcani pentru anul 2020. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării proiectului de 

decizie Cu privire la aprobarea dispoziţiei nr. 10 A/B /2020 cu privire la aprobarea punctului de 

conducere a primăriei com. Paşcani pentru anul 2020. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu aprobarea 

dispoziţiei nr. 10 A/B /2020 cu privire la aprobarea punctului de conducere a primăriei com. 

Paşcani pentru anul 2020. 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări 

privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 30.03.2020. 

Persoana responsabilă:Vasile Gîrbea , primar  

 telefon de contact: 0248 30 237, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui bun. 

 Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării proiectului de 

decizie Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui bun. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu transmiterea cu 

titlu gratuit a unui bun. 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări 

privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 30.03.2020. 

Persoana responsabilă:Moldovanu Ecaterina , contabil - şef  

 telefon de contact: 0248 30 237, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

 



ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei Сu privire la aprobarea unor tarife.  

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării proiectului de 

decizie Сu privire la aprobarea unor tarife.  

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  aprobarea unor 

tarife.  

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări 

privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 30.03.2020. 

Persoana responsabilă:Vasile Gîrbea , primar  

 telefon de contact: 0248 30 237, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


