
D E C I Z I E 

mun. Cahul                                

Nr. 05/22-V                                                                    din 12 august 2022 

Cu privire la împuternicirea exercitării 

atribuțiilor de funcție ale Șefului Direcției generale 

 asistență socială și protecție a familiei  

 

În temeiul art.43 alin.2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 

locală, art.49 din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, Hotărîrii Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public, avizului Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învățămînt, 

tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția drepturilor copilului, 

utilizarea forței de muncă), în legătură cu demersul președintelui comisiei de disciplină 

privind aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de destituire a dnei Moraru Lilia din 

funcția de șef al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, Consiliul 

Raional Cahul 

         DECIDE: 

1.Se declară vacantă funcția de șef al Direcției generale asistență socială și protecție 

a familiei. 

2. Președintele raionului Cahul va întreprinde măsurile necesare privind organizarea 

concursului pentru ocuparea funcției de șef al Direcției generale asistență socială și 

protecție a familiei în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

3.Se împuternicește dl SAVIUC Ion, șef adjunct al Direcției generale asistență 

socială și protecție a familiei, să exercite, începînd cu data de 22 august 2022, atribuțiile 

de funcție ale Șefului Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, până la 

desemnarea câștigătorului pe bază de concurs. 

4. Controlul executării prezentei decizii va fi asigurat de Comisia consultativă de 

specialitate probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență 

socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 

 

    Președintele ședinței  

Consiliului Raional Cahul                                           Tatiana SEREDENCO    

 

       Contrasemnează: 

            Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIŢĂ 

                                          

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

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

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

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

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

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