
 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr. ________                                                                          din ________ 2022 

 

 

Despre modificarea Decizei nr. 01/05-V din 24 ianuarie 2020 

„Cu privire la constituirea Comisiei pentru petrecerea licitațiilor  

cu strigare și cu reducere de transmitere în locațiune și de vînzare 

       a patrimoniului public ce aparține Consiliului Raional Cahul”  

 

    În temeiul art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea privind administrația publică 

locală nr. 436/2006, art. 62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, avizului Comisiei consultative  de specialitate economie, reforme, 

buget,  finanțe  şi  relații  transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se modifică Decizia nr. 01/05-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la 

constituirea Comisiei pentru petrecerea licitațiilor cu strigare și cu reducere 

de transmitere în locațiune și de vînzare a patrimoniului public ce aparține 

Consiliului Raional Cahul”, după cum urmează: 

- la punctul 1 sintagma „DUNAS Nicolae” se substituie cu sintagma 

„PASCAL Victor”. 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Ruslan Nedov, 

vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate 

economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere.  

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                           

                                                             

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 
Elaborat: A.Sinigur, specialist principal, Direcția economie și agricultură 

Coordonat: N.Olteanu, șef Direcția economie și agricultură 

Coordonat: R.Nedov, vicepreședindele raionului Cahul 

Avizat pentru legalitate: L.Raileanu,  Serviciului juridic și resurse umane 

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

 

  

 

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 
 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie 

 „Despre modificarea Decizia nr. 01/05-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire 

la constituirea Comisiei pentru petrecerea licitațiilor cu strigare și cu 

reducere de transmitere în locațiune și de vînzare a patrimoniului public 

ce aparține Consiliului Raional Cahul” 

 

1. Denumirea autorului proiectului 

Proiectul de decizie ”Despre modificarea  Decizia nr. 01/05-V din 24 ianuarie 2020 

„Cu privire la constituirea Comisiei pentru petrecerea licitațiilor cu strigare și cu 

reducere de transmitere în locațiune și de vînzare a patrimoniului public ce aparține 

Consiliului Raional Cahul” a fost elaborat de către Direcția economie și 

agricultură. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile irmărite 

Scopul principal al proiectului de decizie constă în asigurarea funcționalității 

Comisiei pentru petrecerea licitațiilor cu strigare și cu reducere de transmitere în 

locațiune și de vînzare a patrimoniului public ce aparține Consiliului Raional 

Cahul. Avînd în vedere remanierele de cadre, se impune modificarea componenței 

Comisiei pentru petrecerea licitațiilor cu strigare și cu reducere cu persoanele nou 

desemnate. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul de decizie prevede modificarea  ”Deciziei nr. 01/05-V din 24 ianuarie 

2020 „Cu privire la constituirea Comisiei pentru petrecerea licitațiilor cu strigare și 

cu reducere de transmitere în locațiune și de vînzare a patrimoniului public ce 

aparține Consiliului Raional Cahul” după cum urmează:  

Membrul comisiei ” Nicolae Dunas” va fi substituit de un alt consilier, astfel 

sintagma ”Dunas Nicolae” se substituie cu sintagma „Pascal Victor”. 

4. Fundamentatrea economico – financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare 

de la buget raional. 

5. Avizarea și consultarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a 

Consiliului Raional Cahul www.cahul.md, derectoriul Transparența decizională, 

secțiunea Proiecte de decizie.  Proiectul a fost supus avizării de către secretarul 

Consiliului Raional potrivit cerințelor de formă prevăzute de cadrul normativ în 

vigoare. 

 

 

Sinigur Alexandr,  

Specialist principal Direcția economie și agricultură 

 

 

 

http://www.cahul.md/

	Nr. ________                                                                          din ________ 2022

