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D E C I Z I E 

mun. Cahul                                 

  

Nr. 03/03-V                                                                              din 9 iunie 2022 
 

Cu privire la instituirea Comisiei de concurs 

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de conducere 
  

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

436/ 2006, art.29 alin.(2) lit. c) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public nr.158/2008, cap. V pct.4), pct.57) al Regulamentului cu privire la 

ocuparea  funcţiei publice vacante prin concurs  aprobat prin  Hotărîrea Guvernului 

nr.201/2009 și având în vedere avizul  Comisiei consultative de specialitate administraţie 

publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice, Consiliul Raional 

Cahul  

DECIDE: 

1. Se instituie şi se aprobă, în număr de 9 membri,  componenţa Comisiei de concurs 

pentru selectarea  candidaţilor la ocuparea funcţiilor publice vacante de 

conducere din subordinea Consiliului Raional Cahul, în următoarea componență:  
 

Nicolae DUNAS –  Preşedintele raionului Cahul, preşedintele 

Comisiei de concurs 

Tatiana TRICOLICI  –  specialist principal (resurse umane), 

Serviciul juridic și resurse umane, secretarul 

comisiei de concurs 

Membrii comisiei: 

Elena DAUD –     vicepreşedintele raionului Cahul 

Cornelia PREPELIȚĂ  –     secretarul Consiliului Raional Cahul  

Lilia RAILEANU  – specialist principal (probleme juridice), 

Serviciul juridic și resurse umane 

Sergiu DRANGOI –     consilier raional 

Tatiana SEREDENCO –     consilier raional 

Evgheni OSADCENCO –     consilier raional 

Ion ARMANU –     consilier raional 

Membrii supleanţi: 

Victor PASCAL –      consilier raional 

Alexandru TARAGAN –      consilier raional. 
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2. Se abrogă Decizia Consiliului Raional nr.01/03-V din 24 ianuarie 2020 „Cu 

privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de 

conducere”, cu modificările ulterioare. 

3. Se stabilește  că în caz de eliberare sau suspendare a membrilor Comisiei de 

concurs din funcțiile deținute în cadrul Aparatului președintelui raionului, 

atribuțiile lor în cadrul Comisiei vor fi preluate de persoane nou desemnate în 

funcțiile respective, fără a fi aprobată o nouă decizie. 

4. Comisia de concurs își va desfășura activitatea în strictă conformitate cu 

prevederile Regulamentului privind ocuparea funcției publice vacante prin 

concurs. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui 

raionului Cahul și Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice. 
 

 

     Preşedintele  şedinţei 

   Consiliului Raional Cahul                                           Tatiana SEREDENCO 

 

    Contrasemnează         

        Secretarul 

  Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIŢĂ 
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