
PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul                                  

Nr. _________                                                                     din __________ 2022 

Cu privire la transferul IP Centrul de Tineret Cahul  

în subordinea Direcției generale învățământ 
 

În temeiul art. 43 alin.(1) lit.s) din Legea nr.436/2006  privind administraţia 

publică locală, art.13 din Legea cu privire la tineret nr.215/2016, Legii nr. 121/2007 

privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Instituției publice ,,Centrul de Tineret Cahul” aprobat prin 

Decizia Consiliului Raional Cahul nr.10/01/IV din 21 decembrie 2017, având în vedere 

avizul Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învățământ, tineret, sport, 

cultură, sănătate, asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de 

muncă),  Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Instituția Publică ,,Centrul de Tineret Cahul” se transferă din subordinea 

Serviciului tineret și sport al Consiliului Raional Cahul în subordinea Direcției 

generale învățământ. 

2. Președintele raionului Cahul va institui comisia de transmiterea bunurilor 

gestionate de către Instituția Publică „Centrul de Tineret Cahul”, aflate la balanța 

Aparatului Președintelui, către Direcția generală învățământ Cahul, conform 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică  

aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 901/2015.  

3. Se obligă Direcția generală învățământ (dl Valeriu Baban) să prezinte pentru 

aprobare la următoarea ședință a Consiliului Raional Cahul Regulamentul de 

activitate al IP ,,Centrul de Tineret Cahul”, conform prevederilor prezentei decizii. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Valentina 

Șevcenco, vicepreședintele raionului, și  a Comisiei consultative de specialitate 

probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, 

protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 
    
   Preşedintele  şedinţei 

Consiliului Raional Cahul            
 

Contrasemnează         

       Secretarul 

Consiliului Raional Cahul                                                    Cornelia Prepeliţă 
 

Elaborat: V.Baban, Șef al Direcției generale învățământ _____________ 

Coordonat: V.Șevcenco, vicepreşedintele raionului______________ 

Avizat pentru  legalitate: L. Raileanu, Specialist principal ____________ 

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 transferul IP Centrul de Tineret Cahul  

în subordinea Direcției generale învățământ” 

 

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

Proiectul deciziei a fost elaborat de  către Direcția generală învățământ Cahul. 

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

urmărite  

Proiectul deciziei „Cu privire la transferul IP Centrul de Tineret Cahul în 

subordinea Direcției Generale Învățământ” a fost elaborat în  conformitate cu 

prevederile art. 43 alin. (1) lit. s), din Legea privind administrația publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art. art. 13 din Legea cu privire la tineret nr. 215/2016, a 

Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Instituției publice  Centrul de 

Tineret Cahul, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cahul nr. 10/01/IV din 21 

decembrie 2021, având în vedere avizul comisiei consultative de specialitate pe 

probleme sociale ( învățământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, 

protecția drepturilor copiilor, utilizarea forței de muncă).  

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în transferul IP 

Centrul de Tineret Cahul în subordinea Direcției Generale Învățământ, in scopul 

revitalizarii activității centrului. 

 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Proiectul deciziei „Cu privire la transferul IP Centrul de Tineret Cahul în 

subordinea Direcției Generale Învățământ” prevede transferul IP Centrul de 

Tineret Cahul în subordinea Direcției Generale Învățământ, de la data intrării în 

vigoare a deciziei Consiliului Raional Cahul. 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Cheltuielile ce ţin de transferul instituţiei nominalizate vor fi acoperite din 

contul mijloacelor financiare prevăzute pentru activitatea acesteia.  

5. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparența decizională, 

secțiunea Proiecte de decizie. 

 Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi 

se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Valeriu Baban                                                  Șef al DGÎ  Cahul                                          
 

http://www.cahul.md/

	Nr. _________                                                                     din __________ 2022

