
 

Nr. ________                                                       Despre modificarea Anexei nr.1 din 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului Raional pentru Protec În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 62-64 din Legea nr. 100/2017avizului Comisiei consultative de specialitate tineret, sport, cultură, sănătate, asistenutilizarea forței de muncRaional Cahul  1. Se modifică Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului Raiondin 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului Raional pentru  Protecţia Drepturilor Copilului”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:- componenţa Consiliului Raional pentru  Protecţia Drepturilor Copilulavea următorul conţinut:CALMÎC Vladimir –  BABAN Valeriu NICULIŢA Maria           MORARU Lilia CHIROV Ala     CHIRIAC Larisa SARSAMAN Eugenia RĂILEANU Lilia GRIGORIŢĂ Vasile 

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 Nr. ________                                                                          dinAnexei nr.1 la Decizia nr. 04/15-I „Cu privire la constituirea Consiliului  pentru Protecția Drepturilor Copilului”  În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. 64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,avizului Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția drepturilor copilului, ței de muncă) şi în legătură cu unele remanieri de cadre, DECIDE: nexa nr. 1 la Decizia Consiliului Raiondin 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului Raional pentru  Protecţia Drepturilor Copilului”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: componenţa Consiliului Raional pentru  Protecţia Drepturilor Copilulavea următorul conţinut: – vicepreşedinte al raionului Cahul,Consiliului – șef al Direcţiei generale învăţământConsiliului NICULIŢA Maria           – şef Direcţia protecţia copilului şi familiei în cadrul DGASPF, secretar al Consiliului Membrii: – şef, Direcția generală asistenţă socială şi protecţie a familiei – ofițer principal, Serviciu Interacțiune ComunitarInspectoratul de Poliţie Cahul – șef adjunct, IMSP „Centrul de Sănătate Cahul” – director, Agenţia teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă – specialist principal în probleme juridice, Aparatul preşedintelui raionului – consilier raional 
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 PROIECT din ________ 2020 
În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. cu privire la actele normative, probleme sociale (învățămînt, ția drepturilor copilului, şi în legătură cu unele remanieri de cadre, Consiliul nexa nr. 1 la Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 04/15-1 din 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului Raional pentru  Protecţia Drepturilor Copilului”, cu modificările şi completările ulterioare, componenţa Consiliului Raional pentru  Protecţia Drepturilor Copilului va vicepreşedinte al raionului Cahul,  preşedinte al învăţământ,  vicepreşedinte al copilului şi familiei în cadrul asistenţă socială şi protecţie a țer principal, Serviciu Interacțiune Comunitară, ănătate Cahul” director, Agenţia teritorială pentru Ocuparea Forţei de specialist principal în probleme juridice, Aparatul 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ  хул, Пяца Индепенденцей, 2  49-88, fax.(299) 2-20-58 
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DEMCIUCOVA  Natalia   – consilier raional BUDAN Mariana –  șef Serviciul Asistență Psihopedagogică, Direcția generală învățămînt COVALENCO Liudmila – director adjunct, Complexul de servicii sociale pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate ,,ÎMPREUNĂ” SOIUZ Sabrina   – elevă, Colegiul Iulia Haşdeu”, mun. Cahul.  2. Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor Consiliului din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Consiliului vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă decizie. 3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vladimir Calmîc, vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă).  Preşedintele şedinţei  Consiliului Raional Cahul                                                                                                              Contrasemnează:           Secretarul  Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ   Elaborat: M. Niculița, șef Direcţia protecţia copilului şi familiei ______________ Coordonat: V. Calmîc, vicepreședintele raionului______________ Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, specialist principal (jurist) ____________ Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional_____________           


