
PROIECT
D E C I Z I E
mun. Cahul

Nr. ________                                                                                                   din ________
2022

Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.06/02-V din 21 octombrie 2021
„Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului
preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate
Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”

    Оn temeiul art. 43 alin. (1) lit. a), art.46 din Legea privind administrația publică locală nr.
436/2006, art. 62-64 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, ținоnd cont de avizul
Comisiei consultative  de specialitate economie, reforme, buget,  finanțe  şi  relații
transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
Se modifică Anexa nr.2 la Decizia nr. 06/02-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la1.
aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului,
ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru
anul 2022”, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1.1.La compartimentul  „1. Aparatul președintelui raionului Cahul”
După subcompartimentul „Secția contabilitate” se adaugă un nou-
subcompartiment:

,,Secția administrativă”
poziția:-

          se substituie cu poziția

1

 La compartimentul  „3. Direcția construcții și drumuri”1.2.
sub poziția:-

se adaugă o nouă poziție:

 poziția-

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

„Șef  gospodărie ps 1”

„Șef secție alte domenii ps 1”

„Specialist superior” fpe 2”

„Specialist principal ps 1”

„Total 5”



     se substituie cu poziția

La compartimentul  „8. Direcția generală învățămоnt”1.3.
Secția politici educaționale și management

poziția-

se substituie cu poziția

Direcția management al curriculum-ului și formarea profesională
poziția-

se substituie cu poziția

2

poziția-

se substituie cu poziția

Se pune оn sarcina Președintelui raionului elaborarea și aprobarea Statului de2.
personal și a Schemelor de оncadrare a Aparatului Președintelui raionului Cahul.
Serviciul juridic și resurse umane va aduce la cunoștință prevederile prezentei3.

decizii personalului din Aparatul președintelui raionului.
Prezenta decizie intră оn vigoare din data includerii оn Registru de stat al actelor4.

locale.
Prezentul act administrativ poate fi contestat la Judecătoria Cahul, mun. Cahul,5.

sediul central str. M.Frunze nr.62, оn termen de 30 zile din data aducerii la
cunoștință, conform prevederilor Codului Administrativ.
Controlul prezentei decizii se pune оn sarcina Președintelui raionului Cahul.6.

 Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul

      Contrasemnează:
          Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ

Elaborat: T.Tricolici, Specialist principal ______________
 Coordonat: N.Dunas, președintele raionului______________

„Total   6”.

„Șef secție оn cadrul direcției generale fpc 1”

„Șef secție fpc 1”

„Șef direcție оn cadrul direcției generale,
șef Centrul metodic

ps 1”

„Șef  direcție ps 1”

„Specialist principal-metodist ps 1”

„Metodist principal ps 1”



Avizat: Lilia Raileanu, Specialist principal ______________
Avizat: C. Prepeliță, Secretarul Consiliului Raional_____________

NOTĂ  INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie: Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.06/02-V din 21
octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale

Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate
Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul deciziei este elaborat de către Serviciul juridic și resurse umane din cadrul Aparatului
președintelui, în temeiul art. 43 alin. (1) lit. a), art. 46  din Legea privind administrația publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu modificările ulterioare şi Hotărоrii Guvernului Nr.
1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Prezentul proiect de decizie prevede modificarea denumirilor de funcții la următoarele
compartimente:
La compartimentul  „1. Aparatul președintelui raionului Cahul” din Anexa nr.2:

Sub subdiviziunea Secția contabilitate se instituie o nouă subdiviziune:
,,Secția administrativă”,

Poziția șef gospodărie din cadrul Aparatului președintelui se substituie cu poziția Șef
secție alte doamenii din cadrul Secției administrative.
 La compartimentul  „3 Direcția construcții și drumuri”
Sub poziția de Specialist superior (fpe), se instituie o nouă poziție de Specialist principal (ps).

La compartimentul  „8. Direcția generală învățămоnt”
Secția politici educaționale și management poziția: Șef secție оn cadrul direcției generale  se
modifică cu poziția Șef Secție.
Direcția management al curriculum-ului și formarea profesională poziția:
Șef direcție оn cadrul direcției generale,  șef Centrul metodic se substituie cu poziția Șef
centru,
Specialist principal-metodist se substituie cu poziția Metodist principal.
3. Fundamentarea economico-financiară
Sursele financiare pentru implementarea prezentului proiect vor fi aprobate оn bugetul raional
Cahul pe anul 2022.
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei
„Despre  modificarea Anexei nr. 2 la Decizia nr. 06/02-V din 21.10.2021 „Cu privire la aprobarea
organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale
altor subdiviziuni subordonate  Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”, a fost coordonat  cu
președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional. În scopul respectării prevederilor
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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 Anunțuri privind organizarea consultării publice.

Tricolici Tatiana,
Specialist principal
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http://www.cahul.md

	Nr. ________                                                                                       

