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D E C I Z I E 

mun. Cahul                                   

Nr. 04/07-V                                                                                    din 7 iulie 2022 
 

Cu privire la examinarea notificării  

nr.1304/OT2 -214 din 08 iunie 2022  

a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 

 

În temeiul art. 68  din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, 

având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, 

finanţe şi relaţii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr. 

1304/OT2-214 din 8 iunie 2022. 

2. Se modifică Decizia nr. 02/24-V din 26 mai 2022 „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”, după 

cum urmează: 

- partea de constatare a deciziei va avea următorul conținut: 

„În temeiul art. 12 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă, Regulamentului privind formarea şi utilizarea 

fondului de rezervă  al raionului Cahul pentru anul 2022, aprobat prin Decizia 

Consiliului Raional Cahul nr. 07/09-V din 16.12.2021 „Cu privire la aprobarea 

bugetului raional Cahul pentru anul 2022” (în lectura a doua), Regulamentului 

privind modul de acordare a ajutorului financiar unic din fondul de rezervă al 

Consiliului Raional Cahul, Hotărârii nr. 1 din 16.03.2022 a Comisiei de 

examinare a cererilor de acordare a ajutorului material unic din fondul de 

rezervă şi rezultatelor la Campionatul european 2022 la Jiu-Jitsu, având în 

vedere avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, 

finanţe şi relaţii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul DECIDE”. 

3. Se menține în vigoare subpunctul b) al punctului 1 din Decizia nr. 02/24-V din 26 

mai 2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al 

Consiliului Raional Cahul”. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui 

raionului Cahul, Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, 

finanţe şi relaţii transfrontaliere. 
  

     Preşedintele şedinţei  

  Consiliului Raional Cahul                                                   Sergiu DRANGOI 
     

    Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                   Cornelia PREPELIȚĂ 
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