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D E C I Z I E 

mun. Cahul                                  
 

Nr. 06/15-V                                                                                                      din 30 septembrie 2022 
 

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru 

 ocuparea funcţiei de director al Instituției Publice 

 ,,Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități” 
 

În temeiul art. 43 din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, art.13 din 

Regulamentul tip cu privire la funcționarea azilului pentru persoane în vârstă și persoane cu 

dizabilități aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1500/2004, avizului Comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția 

drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Se instituie și se aprobă, în număr de 7 membri, componența Comisiei de concurs pentru 

selectarea  candidaţilor la ocuparea funcției de director al Instituției Publice ,,Azilul raional 

pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”,  în următoarea componență: 

DUNAS Nicolae - Președintele raionului, președintele comisiei 

TRICOLICI Tatiana - specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane, 

secretarul comisiei 

Membrii comisiei 

DAUD Elena - vicepreședinte al raionului 

RADU Oxana - șef al Direcției generale asistență socială și protecție a 

familiei 

SEREDENCO Tatiana - consilier raional, președintele Comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale  

DINU Evghenia - consilier raional 

MIROȘNICENCO Gheorghe - consilier raional 

Membrii supleanţi 

BELOBROVA Antonina - consilier raional 

RENȚA Sergiu - consilier raional. 
 

2. Președintele raionului va aproba Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea 

funcțiilor vacante de conducător al instituțiilor publice fondate de Consiliul Raional Cahul. 

3. Se stabilește  că în caz de eliberare sau suspendare a membrilor Comisiei de concurs din funcțiile 

deținute în cadrul Aparatului președintelui raionului, atribuțiile lor în cadrul Comisiei vor fi 

preluate de persoane nou desemnate în funcțiile respective, fără a fi aprobată o nouă decizie.  

4. Comisia de concurs își va desfășura activitatea în strictă conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului Cahul, dl 

Nicolae DUNAS, și Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învățămînt, tineret, 

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

muncă). 
 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                                    Gheorghe TABUNCIC                                                      
       

Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                     Cornelia PREPELIȚĂ 
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