
 

 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr. 03/10-V                                                                                       din 9 iunie 2022 

Despre modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 01/06-IV  

din 22 martie 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale  

pentru protecţia copilului aflat în dificultate și aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia” 

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

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

consultative de specialitate probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, 

asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă), Consiliul Raional 

Cahul 

DECIDE: 

1. Se modifică anexa nr.1 la Decizia nr. 01/06-IV din 22 martie 2016 „Cu privire la 

instituirea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate și aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia”, cu modificările ulterioare, după 

cum urmează: 

- Componenţa Comisiei rationale pentru protecţia copilului aflat în dificultate va fi 

constituit din: 

DAUD Elena – vicepreşedintele raionului Cahul, președintele Comisiei 

DRUCENSCHI Ludmila – specialist principal, metodist, Direcţia generală învăţământ 

Cahul  

CIOBANU Angela – specialist principal, Asistența Mamei și Copilului, IMSP 

„Centrul de Sănătate Cahul” 

DĂNILÎ Larisa – șef Catedră Pedagogie și Asistență Socială, Colegiul ,,Iulia 

Hașdeu” 

DUNAS Anatol – președintele A.O. „Alege Viața” 

DINU Eugenia – consilier raional, Șef, ATOFM 

CIOBANU Liudmila – specialist principal, Direcţia generală finanţe 

NISTIRENCO Larisa – specialist principal, Serviciul tineret, Primăria Cahul 

BERESTEANU Tatiana – asistent social, secretara Comisiei. 

 

2. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de dna Elena Daud, 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                                 Tatiana SEREDENCO    

                                                          

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

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 
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