
 

 

 

 

PROIECT 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr. ________                                                                                    din ________ 2022 

 

Despre modificarea Anexei nr.2  și Anexei nr.3  

la Decizia nr.02/05-V din 01.04.2021 ,,Cu privire la aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei  

şi statelor de personal ale Şcolii Sportive Raionale Cahul” 

 
În temeiul art. 43 alin. (1)  lit.(r) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 

436/2006,  art. 62 – 64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Școlii Sportive Raionale Cahul aprobat prin 

Decizia nr. 02/05-V din 1 aprilie 2021, avizelor Comisiilor consultative de specialitate 

probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia 

drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă); economie, reforme, buget, finanţe şi 

relaţii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se modifică Anexa nr.2 la Decizia nr.02/05-V din 01.04.2021 ,,Cu privire a aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statelor de personal ale 

Şcolii Sportive Raionale  Cahul” după cum urmează: 

- la poziția Antrenor, cifra „17” se substituie cu cifra „15”, la poziția Total cifra „19” 

se substituie cu cifra „17”. 

2. Se aprobă în redacție nouă Anexa nr.3 la Decizia nr.02/05-V din 01.04.2021,,Cu 

privire a aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi 

statelor de personal ale Şcolii Sportive Raionale  Cahul “, conform anexei la prezenta 

decizie. 

3. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de dna Valentina Șevcenco, 

vicepreședintele raionului Cahul, și de Comisia consultativă 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: S.Guglea, director ȘSR Cahul    _______________ 

Avizat: V. Șevcenco, vicepreședintele raionului Cahul _______________  

Avizat pentru legalitate: E. Olaru, șef Serviciul juridic ____________ 

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional_____________ 

 REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „ Cu privire la modificarea Deciziei nr.02/05-V din 01.04.2021 

,,Cu privire a abrobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare, organigramei şi statelor de personal 

ale Şcolii Sportive Raionale  Cahul “, 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Aparatul Președintelui raionului.  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Prezentul proiect de decizie este elaborat în scopul modificării organigramei și 

statelor de personal ale Școlii Sportive Raionale Cahul.  

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în asigurarea bunei 

activități a Şcolii Sportive Raionale  Cahul.   

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 

organigramei şi statelor de personal ale Şcolii Sportive Raionale  Cahul” prevede 

modificarea  a organigramei şi statelor de personal ale instituției sportive, după cum 

urmează :  
S-a micșorat s.Baurci-Moldoveni de la 1 unitate la 0,5 

S-a micșorat s.Alexanderfeld de la 1 unitate la 0,5 

S-a micșorat s.Burlăceni de la 1 unitate la 0,5 

S-a micșorat s.Giurgiulești de la 1 unitate la 0,5 

S-a mărit cu 0,5 unități s.Văleni (1,5 unități) 

S-a redus funcția de 0,5 unități în s.Borceag, s.Roșu, s.Andrușul de Sus, s.Cucoara 

      S-a adăugat funcția de 0,5 unități în s.Brînza, Larga-Nouă 1 unitate. 

  

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea deciziei  nu necesită mijloace financiare suplimentare din bugetul 

raional.  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative . 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

proiectul deciziei   a fost coordonat cu  vicepreședintele raionului, avizat de 

secretarul Consiliului Raional și de Serviciul juridic. În scopul respectării 

prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul 

deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional www.cahul.md la 

directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizie. 

 

 

http://www.cahul.md/
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