
 

Nr. ________                                                        Despre modificarea din 21 decembrie 201Instituției Publice      În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea privind administralocală nr. 436/2006, art. 12, art. 13 din Legea cu privire la tineret nr. 21562-64 din Legea nr. 100/2017Comisiei consultative  de specialitate cultură, asistență socială, protecConsiliul Raional Cahul1. Se modifică Anexa nr. 1privire la instituirea Instituurmează: - la pct. 23 din sintagma „și a personalului” se exclude. 2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dȘevcenco, viceprespecialitate probleme sociale (învăsocială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de munc Preşedintele şedinţei Consiliului Raional Cahul                                                                                                            Contrasemnează          Secretarul  Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELI  Elaborat și avizat: L. RaileanuCoordonat: V. Șevcenco, viceAvizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional_____________

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. ________                                                                             Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV decembrie 2017 „Cu privire la instituirea  „Centrul de Tineret Cahul” În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea privind administraart. 12, art. 13 din Legea cu privire la tineret nr. 21564 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,Comisiei consultative  de specialitate probleme sociale (învăă socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncConsiliul Raional Cahul DECIDE: nexa nr. 1 la Decizia nr.10/01-IV din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahuldin capitolul  V „Organizarea și managementul Centrului”și a personalului” se exclude.  Controlul executării prezentei decizii se pune în seama d, vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, asistenția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncPreşedintele şedinţei  Consiliului Raional Cahul                                                                                                        Contrasemnează: Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIileanu, specialist principal (jurist) ____________ vicepreședintele raionului______________ secretarul Consiliului Raional_____________ 
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  PROIECT      din ________ 2020 V  În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea privind administrația publică art. 12, art. 13 din Legea cu privire la tineret nr. 215/2016, art. e la actele normative, ținînd cont de avizul probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, ția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), IV din 21 decembrie 2017 „Cu Centrul de Tineret Cahul”, după cum și managementul Centrului” Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dnei Valentina ședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de ămînt, tineret, sport, cultură, asistență ția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ  хул, Пяца Индепенденцей, 2  49-88, fax.(299) 2-20-58 


