
 

 
PROIECT 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. ________                                                                             din ________ 2022 
 

 
Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV  
din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea 
Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahul” 

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

nr. 436/2006, art. 12, art. 13 din Legea cu privire la tineret nr. 215/2016, art. 62-64 din 
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, ținînd cont de avizul Comisiei 
consultative de specialitate probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, 
asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), Consiliul 
Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se modifică Anexa nr. 1 la Decizia nr.10/01-IV din 21 decembrie 2017 „Cu 

privire la instituirea Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahul”, după cum 
urmează: 
- pct. 22 din capitolul  V va avea următorul conținut „Directorul trebuie să aibă 

studii superioare sau care urmează studiile superioare, preferențial în 
domeniul științelor socio-umane, și experiență de lucru cu tinerii de 
minimum 2 ani”.  

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Nicolae Dunas, 
președintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate probleme 
sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, asistență socială, protecția drepturilor 
copilului, utilizarea forței de muncă).  
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                           
                                                             
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 

Elaborat: T. Tricolici, specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane 
Coordonat: C. Stuparu, șef Serviciul tineret și sport 
Avizat: L. Raileanu, Șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane 
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 2-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 2-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV 

din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea 
Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahul” 

  
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  
Proiectul de decizie a fost elaborate de Serviciul juridic și resurse umane. 
 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea privind 
administrația publică locală nr. 436/2006, art. 12, art. 13 din Legea cu privire la tineret 
nr. 215/2016, art. 62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și întru 
realizarea Deciziei nr.10/01-IV din 21.12.2017 Cu privire la instituirea Instituției 
Publice ,,Centrul de Tineret Cahul”.  
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în asigurarea bunei 
organizări și funcționări a Centrului de Tineret, în conformitate cu atribuțiile și 
sarcinile stabilite.   
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul deciziei prevede modificarea Regulamentului privind organizarea și 
funcționarea Instituției Publice ,,Centrul de Tineret Cahul” 
4. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea deciziei Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV din 21 
decembrie 2017 „Cu privire la instituirea Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahul” 
nu va necesita mijloace financiare suplimentare.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și vine să modifice Anexa nr.1 
la Decizia nr.10/01-IV din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea Instituției 
Publice „Centrul de Tineret Cahul”. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului  
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV din 21 
decembrie 2017 „Cu privire la instituirea Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahul” 
a fost coordonat cu președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional 
Cahul și a specialistului principal jurist. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 
239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe 
pagina web oficială a Consiliului Raional www.cahul.md  la directoriul Transparenţa 
decizională, secţiunea Proiecte de decizie.  
 

Tatiana Tricolici,  
specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane 


