
PROIECT
D E C I Z I E
mun. Cahul

Nr. ________                                                                                         din _________
2022

Despre modificarea Anexei 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
(învățămвnt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția drepturilor
copilului, utilizarea forței de muncă), Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
Se modifică Anexa nr. 4 la Decizia nr. 06/13-V  din 21.10.2021  „Cu privire la1.
aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional
Cahul”, în redacție nouă”, după cum urmează:

Poziția-
„CALMОC Vladimir – vicepreședintele raionului Cahul, președinte al
Consiliului de administrație”
se substituie cu poziția
„BATОR Dumitru – consilier raional, președinte al Consiliului de administrație”.

Controlul asupra executării prezentei  decizii se pune în sarcina vicepreședintelui2.
raionului Cahul, dna Elena Daud și a Comisiei consultative de specialitate probleme
sociale (învățămвnt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția
drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), președinte – dl Gheorghe
Miroșnicenco.

Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul

Secretarul                                                                              Cornelia PREPELIȚĂ
Consiliului Raional Cahul

Elaborat: D. Cebotaru, specialist pricipal _________
Coordonat: N. Dunas, președintele raionului Cahul ____________
Coordonat: E. Daud, vicepreședintele raionului Cahul ____________
Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, șef interimar Serviciul juridic și resurse umane _________
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional Cahul _____________

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

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

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

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ

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

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



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ”Despre modificarea Anexei nr. 4 a Deciziei nr. 06/13-V din
21.10.2021 ”Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ”Centrul

Stomatologic Raional Cahul”, în redacție nouă”

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: Proiectul de
decizie a fost elaborat de Serviciul Sănătate și coordonat cu președintele raionului Cahul,
vicepreședintele raionului Cahul și secretarul Consiliului Raional Cahul.

II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului
Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu 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.
art. 6 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995.

Luвndu-se în considerare baza legislativă, se impune operarea unor modificări оn
componența Consiliului de administrație al Оntreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic
Raional Cahul”.

III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie
Prin prezentul proiect de decizie, se propune, spre aprobare  în cadrul şedinţei Consiliului

Raional Cahul, includerea dlui Dumitru Batоr, consilier raional în calitate de președinte al
Consiliului de administrație al Оntreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Cahul”.

IV.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.

V.  Consultarea publică a proiectului
Proiectul  de decizie se  prezintă comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi

propunerii  Consiliului Raional Cahul pentru examinare şi adoptare în şedinţă plenară.

Ex: Doinița Cebotaru,
Specialist principal


	Nr. ________                                                                                       

