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D E C I Z I E 

mun. Cahul  

                                 

Nr. _________                                                                             din  _______ 2022 

 

Despre modificarea Deciziei nr.05/10-V din  12 august 2022  

„Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT2 -282 din 12 iulie 2022  

a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat” 
 

În temeiul art.  43 și art.68  din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică 

locală, art. 62-64 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, ținând cont de  

avizul Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, 

cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia copilului şi utilizarea forţei de muncă), 

Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Decizia nr.05/10-V din  12 august 2022 „Cu privire la examinarea notificării 

nr.1304/OT2 -282 din 12 iulie 2022 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de 

Stat”  se completează cu punctul 2
1
 cu următorul cuprins: 

„2
1
.  În punctul 1 al Deciziei nr. 03/06-V din 9 iunie 2022 „Despre modificarea 

anexelor nr. 1 și nr.4 la Decizia nr. 06/13-V din 21.10.2021 „Cu privire la 

aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional 

Cahul”, în redacție nouă”, se exclude textul 

„ -În Anexa nr.4, poziția 

„CALMÎC Vladimir – vicepreședintele raionului Cahul, președinte al Consiliului 

de administrație” 

se substituie cu poziția 

„BATÎR Dumitru – consilier raional, președinte al Consiliului de administrație”.                                                                                       

2. Controlul executării prezentei decizii va fi asigurat de vicepreședintele raionului 

Cahul, dna Elena Daud, și de Comisia consultativă de specialitate probleme 

sociale (învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia 

copilului şi utilizarea forţei de muncă).  
  

  Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                        
   

  Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 
Elaborat și  avizat: C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

Coordonat: N. Dunas, preşedintele raionului 

Avizat pentru legalitate: L.Raileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane 


