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PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

                                   

Nr. _________                                                                          din ________ 2021 

 

Despre modificarea pct.2 din Decizia nr. 01/19-V                                                                          

din 25 februarie 2021 „Cu privire la reamplasarea  

Serviciului de Asistență Psihopedagogică  

din cadrul Direcției generale învățământ Cahul” 

 

          În temeiul prevederilor art. art.43 alin.(1) lit.c) din Legea privind administrația 

publică locală nr.436/2006, art.62-64 din Legea privind actele normative 

nr.100/2017, avizului Comisiei consultative de specialitate probleme sociale 

(învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 

copilului, utilizarea forţei de muncă),  Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se modifică pct.2 din Decizia nr. 01/19-V  din 25 februarie 2021 „Cu privire 

la reamplasarea Serviciului de Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției 

generale învățământ Cahul” după cum urmează:  

- cuvântul „temporară” se exclude, iar textul „Centrului social de zi pentru 

copii cu dizabilități” se înlocuiește cu textul „IP Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir”, mun. Cahul”. 

2. Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi exercitat de vicepreședintele 

raionului responsabil de domeniu și de  Comisia consultativă de specialitate 

probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă 

socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă). 

 

            Președintele ședinței  

Consiliului Raional Cahul                                           

                                  

   Contrasemnează:    

        Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                          Cornelia PREPELIŢĂ 

 
Elaborat:  V.Baban, șef DGÎ _______________ 

Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane _______________ 

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional _______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Despre modificarea pct. 2 din Decizia nr.01/19-V din 25 

februarie 2021 „Cu privire la reamplasarea Serviciului de Asistență 

Psihopedagogică din cadrul Direcției Generale Învățământ Cahul” 

 

    Direcția Generală Învățământ Cahul argumentează necesitatea modificării pct. 2 

din Decizia CR Cahul cu nr.01/19-V din 25 februarie 2021 „Cu privire la 

reamplasarea Serviciului de Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției 

Generale Învățământ Cahul, după cum urmează: 

- cuvântul ”temporară” se exclude din motiv, că Serviciul Asistență 

Psihopedagogică este amplasat, deja stabil, în incinta IP LT ”D. Cantemir”, 

mun. Cahul; 

- textul ”Centrul social de zi pentru copii cu dizabilități” se va înlocui cu 

textul ” IP LT ”D. Cantemir”, mun. Cahul. 

 

În acest context, DGI Cahul solicită aprobarea deciziei, privind modificarea 

respectivă. 

 

Valeriu Baban, 

Șef al DGI Cahul.                                                

 


