
                              Nr. ______    Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 201 În temeiul art. 43, art. 53 alin. (1) lit.aadministraţia publică locală nr. 436executării în termen a deciziilor adoptate, specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi librelaţii interetnice, Consiliul Raional Cahul1. Se ia act de informaţia cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional Cahul adoptate  în semestrul II al anului 2012. Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului, conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul publice subordonate acestuia-  vor ţine sub control permanent executadoptate; - vor respecta termenele şi etapele de iniţiere şi adoptare a deciziilor Consiliul Raional3. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul publice subordonate comunicare informaneexecutării acestora 4. Secretarul Consiliului va informa sindeplinirii deciziilor5. Controlul executării prezentei decizii va fi efectuat deConsiliului Raional publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice    Preşedintele şedinţei Consiliului Raional Cahul                                                                                                               Contrasemnează:           Secretarul  Consiliului Raional Cahul Elaborat și  avizat: C. PrepeliCoordonat: M. Cenușa, preşedintele raionuluiAvizat pentru legalitate: L. Răileanu

REPUBLICA MOLDOVACONSILIUL RAIONAL CAHUL MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 tel.(299) 2-49-88, fax.(299) 2 D E C I Z I E mun. Cahul        Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2019 În temeiul art. 43, art. 53 alin. (1) lit.a) și lit.q) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  în scopul asigurării transparenţei şi executării în termen a deciziilor adoptate, avizului Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi libConsiliul Raional Cahul D E C I D E: Se ia act de informaţia cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional Cahul adoptate  în semestrul II al anului 2019Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului, conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul publice subordonate acestuia: vor ţine sub control permanent executarea integralrespecta termenele şi etapele de iniţiere şi adoptare a deciziilor Consiliul Raional, conform prevederilor legislaţiei în vigoareConducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul publice subordonate vor prezenta Secției admiinformații detaliate despre executarea deciziilor, iar în cazul neexecutării acestora – despre cauzele ce au generat situaSecretarul Consiliului va informa semestrial consilierii despre mersul deciziilor. Controlul executării prezentei decizii va fi efectuat deConsiliului Raional și de Comisia consultativă de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetniceşedinţei  Consiliului Raional Cahul                                                                                      Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIși  avizat: C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional_____________preşedintele raionului______________ Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, specialist principal (jurist) ____________
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și lit.q) din Legea privind 2006,  în scopul asigurării transparenţei şi Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, Se ia act de informaţia cu privire la executarea deciziilor Consiliului 9.  Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului, conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul și ai instituțiilor integrală a deciziilor respecta termenele şi etapele de iniţiere şi adoptare a deciziilor conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul și ai instituțiilor ției administrație publică și detaliate despre executarea deciziilor, iar în cazul despre cauzele ce au generat situația respectivă. consilierii despre mersul Controlul executării prezentei decizii va fi efectuat de secretarul de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice. 
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