
1 

 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. 05/05-V                                                                               din  12 august 2022 

 

Despre modificarea Anexei nr.2 la Decizia 

nr. 01/10-III din 16.02.2012 „Privind aprobarea 

Regulamentului pentru conferirea titlului 

de Cetăţean de Onoare al raionului Cahul” 
 

În temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 436/2006  privind administraţia 

publică locală, art. 62-64 din Legea nr.100/2007 cu privire la actele normative, 

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

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

forței de muncă), avînd în vedere unele remanieri de cadre, Consiliul Raional 

Cahul 

DECIDE: 

1. Anexa nr.2 la Decizia nr. 01/10-III din 16.02.2012 „Privind  aprobarea 

Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al raionului 

Cahul”, cu modificările ulterioare,  va avea următorul conținut: 

 
 „Anexa nr. 2 

 la Decizia Consiliului Raional Cahul  

nr.01/10-III din 16.02.2012 
 

 

 

 

Componenţa nominală a Comisiei 

pentru examinarea propunerilor în vederea 

conferirii titlului de „Cetăţean de Onoare al raionului Cahul” 

 

DUNAS Nicolae - preşedintele raionului, preşedinte al Comisiei 

NEDOV Ruslan  - vicepreşedintele raionului, vicepreședinte al Comisiei  

DAUD Elena - vicepreşedintele raionului 

________________ - vicepreşedintele raionului 

PREPELIŢĂ Cornelia - secretarul Consiliului Raional,  secretarul Comisiei 

DRANGOI Sergiu - preşedintele Comisiei consultative de specialitate 

economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere 

NEGRU-STOICA 

Eugenia 

- preşedintele Comisiei consultative de specialitate 

administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

omului, relaţii interetnice 

TUTOVAN Sergiu -  preşedintele Comisiei consultative de specialitate 

agricultură, alimentaţie, industrie şi protecţia mediului 

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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TARAGAN 

Alexandru 

- preşedintele Comisiei consultative de specialitate 

construcţii, gospodărie comunală, drumuri, relaţii funciare 

şi cadastru 

SEREDENCO 

Tatiana 

- preşedintele Comisiei consultative de specialitate 

probleme sociale 

CORNEA Sergiu - rectorul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

MÎNDRU Gheorghe - directorul Teatrului „B.P.Hasdeu” din Cahul 

CEBAN Victor - medic, IMSP Spitalul Raional Cahul.”  

 

2. Se stabilește, că în cazul cînd preşedintele Comisiei consultative de specialitate 

se va afla în imposibilitatea de a participa la ședința Comisiei pentru examinarea 

propunerilor în vederea conferirii titlului de „Cetăţean de Onoare al raionului 

Cahul”, locul acestuia în cadrul Comisiei îl va lua secretarul Comisiei 

consultative de specialitate. 
 

3. Secretarul Consiliului Raional Cahul va asigura aducerea la cunoştinţa publică  a 

prezentei decizii. 

 

      Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                             Tatiana SEREDENCO    

                                      

    Contrasemnează: 

                   Secretarul  

          Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia  PREPELIŢĂ 
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