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DECIZIE
mun. Cahul

Nr.05/01-IV 11 octombrie 2018

Despre modificarea Deciziei nr.02l0l-lV din 10 iulie 2015

,,Cu privire la componenla nominald a comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului Raional Cahuloo

in temeiul pct.8, 9 din Regulamentul-cadru privind constituirea qi func{ionarea consiliilor
locale gi raionale, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457-XV din 14 noiembrie 2003,
art.62-64 din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, avind in
vedere Hot6rirea Comisiei Electorale Centrale nr.1804 din 11 septembrie 2018,,Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier in Consiliul raioqal Cahul" qi avizul Comisilor consultative
de specialitate, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
1. Se ia act de Hotdrirea Comisiei Electorale Centrale nr.1804 din 1 1 septembrie 2018 ,,Cu

privire la atribuirea unor mandate de consilier in Consiliul raional Cahul", prin care s-a
ridicat, in baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor B[ldnel Veaceslav ales pe
lista Partidului Comunigtilor din Republica Moldova qi Ivanova Svetlana aleasd pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru; s-a declarat vacant un mandat de consilier ca urnare a

decesului consilierului Stefoglo Constantin ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru,
precum Ei s-au atribuit mandatele de consilier candida{ilor suplean}i Anton Pavel de pe
lista Partidului Comuniqtilor din Republica Moldova, Romali Gheorghe qi Pasat Oxana
de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.

2. Se modificd pct.1 din Decizia Consiliului Raional Cahul m.02/0I-IV din 10.07.2015,,Cu
privire la componenla nominald a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului
Raional Cahul", cu modificdrile qi complet5rile ulterioare, dupd cum urmeazd:

- Domnul consilier Pavel ANTON se include in componen{a Comisiei consultative
agriculturS, alimentalie, industrie prelucrdtoare, relalii funciare gi cadastru in locul
dlui Veaceslav Bdldnel;

- Domnul consilier Gheorghe ROMALI se include in componen{a Comisiei
consultative probleme sociale (invafdmint, tineret, sport, cultur6, sdndtate, asistentd
sociald, protec{ia drepturilor copilului, utilizarea forlei de muncd) in locul dlui
Constantin Stefoglo;

- Doamna consilier Oxana PASAT se include in componenJa Comisiei consultative
administralie publicS, respectarea drepturilor gi libertdlilor omului, rela{ii
interetnice in locul dnei Svetlana Ivanova.

3. Secretarul Consiliului Raional Cahul va asigura aducerea la cunoqtinla persoanelor
interesate aprezentei decrzti. :

4. Controlul asupra executdrii deciziei se pune in sarcina preEedintelui raionului Cahul, dl
Ion Groza, gi Comisiei consultative administralie public6, respectarea drepturilor qi

libertdlilor omului ice (pre;edinte dl Vladimir Lisenco).
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