
 

 

 

 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. 03/06-V                                                                                          din 9 iunie 2022 

 

Despre modificarea anexelor nr. 1 și nr.4 la Decizia 

nr. 06/13-V din 21.10.2021 „Cu privire la aprobarea  

Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul  

Stomatologic Raional Cahul”, în redacție nouă” 

 

 În temeiul art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 

62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 6 din Legea ocrotirii 

sănătății nr. 411/1995, avizului 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. Se modifică anexele nr. 1 și nr.4  la Decizia nr. 06/13-V din 21.10.2021 „Cu privire 

la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional 

Cahul”, în redacție nouă”, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- În Anexa nr.1, punctul 36, subpunctul 3 va avea următorul conținut: 

„desemnează, în conformitate cu prezentul Statut și actele normative ale 

Consiliului raional Cahul, şi revocă preşedintele şi membrii consiliului de 

administraţie, președintele și membrii comisiei de cenzori, stabileşte 

componenţa numerică a consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori”. 

- În Anexa nr.4, poziția 

„CALMÎC Vladimir – vicepreședintele raionului Cahul, președinte al 

Consiliului de administrație” 

se substituie cu poziția 

„BATÎR Dumitru – consilier raional, președinte al Consiliului de administrație”. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui 

raionului Cahul, doamna Elena Daud, 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                                          Tatiana SEREDENCO 

                                                                       

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                            Cornelia PREPELIȚĂ 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, m.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 
 

МD-3909, м.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
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