
 

 

 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr. ________                                                                           din ________ 2022 

 

Cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante 

de administrator al Întreprinderii Municipale în care 

Consiliul Raional Cahul exercită funcția de fondator, aprobat  

prin Decizia nr. 03/05-V din 17.09.2020  
 

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

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

246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârii 

Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în 

aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală, avizului Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice, Consiliul Raional 

Cahul  

DECIDE: 

1. Se  modifică Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii 

Municipale în care Consiliul Raional Cahul exercită funcția de fondator, 

aprobat prin Decizia nr. 03/05-V din 17.09.2020, după cum urmează: 

- La punctul 1 sintagma  „Consiliul de administrație al Întreprinderii (în 

continuare – Consiliu)” se înlocuiește cu cuvântul  „fondator”;  

- În tot cuprinsul Regulamentul cuvântul „Consiliu”, la orice formă 

gramaticală,  se substituie cu sintagma „Comisia de concurs”, la forma 

gramaticală corespunzătoare. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreședintelui raionului Cahul, dna Elena DAUD, și Comisiei 

consultative de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și 

libertăților omului, relații interetnice. 
 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                           
                                                             
      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat și avizat pentru legalitate: L. Raileanu, șef-interimar, Serviciul juridic și resurse umane  
Coordonat: Nicolae Dunas, președintele raionului______________ 

Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional_____________ 

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 
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