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D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. 07/04-V                                                                      din 20 octombrie 2022 
 
Cu privire la desemnarea reprezentanților  
Consiliului Raional Cahul în structurile  
Euroregiunii „Dunărea de Jos” 
 
 În temeiul art.43 alin.(1) lit.t) din Legea privind administraţia publică locală 
nr.436/2006, avizului Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, 
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere, în scopul colaborării şi realizării unor 
activități transfrontaliere de interes public, promovării şi protejării intereselor 
autorităţilor administraţiei publice locale din raionul Cahul, Consiliul Raional 
Cahul 

DECIDE: 
1. Se desemnează în componenţa Consiliului Euroregiunii „Dunărea de Jos” în 

calitate de membri: 
- Nicolae DUNAS, preşedintele raionului Cahul 
- Elena DAUD, vicepreşedintele raionului Cahul 
- Tatiana SEREDENCO, vicepreşedintele raionului Cahul 
 

2. Se desemnează în calitate de membri în componenţa Centrului de 
Coordonare a Euroregiunii „Dunărea de Jos”: 

- Cristina GHINDĂ, specialist superior, Direcția economie și agricultură 
- Ecaterina NEGRU, specialist principal, Serviciul relații cu publicul și 

mass-media.  
3. Se desemnează în calitate de membri în componenţa comisiilor pe domenii 

ale Euroregiunii „Dunărea de Jos”: 
3.1.Comisia pentru dezvoltarea regională şi cooperare  transfrontalieră: 

- Vasile GRIGORIȚĂ, consilier raional  
- Gheorghe MIROȘNICENCO,  consilier raional   
3.2. Comisia pentru dezvoltarea şi promovarea turismului transfrontalier: 

- Eugenia NEGRU-STOICA, consilier raional 
- Sergiu RENȚA, consilier raional 
3.3. Comisia pentru mediu şi situaţii excepţionale: 

- Sergiu TUTOVAN, consilier raional 
- Constantin COTRUȚĂ, consilier raional.  

              3.4. Comisia pentru dezvoltare economică locală şi planificare  strategică: 
- Ruslan NEDOV, vicepreşedintele raionului Cahul 
- Sergiu MARACINEANU, consilier raional 
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3.5. Comisia pentru transport, comunicaţii şi energie: 

- Gheorghe TABUNCIC, consilier raional 
- Alexandru TARAGAN, consilier raional 
3.6. Comisia pentru sănătate şi activităţi sociale: 

- Ion IORGA, consilier raional 
- Dumitru BATÎR, consilier raional 
3.7. Comisia pentru educaţie, ştiinţă şi activităţi sportive: 

- Olga ROTARU, consilier raional 
- Denis SAVIUC, consilier raional 
3.8. Comisia pentru activităţi culturale şi relaţii interetnice: 

- Victor PASCAL, consilier raional 
- Evghenia DINU, consilier raional 
3.9. Comisia pentru facilitarea activităților cu privire la siguranţa 

persoanei şi combaterea criminalităţii: 
- Dumitru TATIAN, consilier raional 
- Andrian GALAJU, consilier raional. 

 

4. Se abrogă Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 01/10-V din 24 ianuarie 
2020, cu modificările ulterioare. 

5. Controlul executării  prezentei decizii va fi exercitat de Comisia consultativă 
de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere.  

     

  Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                    Evghenia  DINU     
                                                             
      Contrasemnează: 

          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 
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