
 
 

 

PROIECT 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

Nr. ________                                                                                                   din ________ 2022 
 

Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu 
privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei  Aparatului 
preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului 
Raional Cahul pentru anul 2023” 
 

    În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea privind administrația publică locală nr. 
436/2006, Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare, art. 62-64 din Legea nr. 
100/2017 cu privire la actele normative, ținînd cont de avizul Comisiei consultative de 
specialitate economie, reforme, buget,  finanțe  şi  relații  transfrontaliere, Consiliul Raional 
Cahul 

D E C I D E: 
1. Se modifică Anexa nr.1 la Decizia 08/01-V din 10 noiembrie 2022 “Cu privire la 

aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei Aparatului Preşedintelui raionului, 
ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 
2023”, după cum urmează: 

 

La compartimentul 10 „Direcția generală asistență socială și protecție a familiei”  poziția: 

se substituie cu poziția 

poziția: 

se substituie cu poziția 

2. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de dna SEREDENCO Tatiana, 
vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei economie, reforme, buget, finanțe și relații 
transfrontaliere.   
 

 Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional Cahul                                           
                                                             
      Contrasemnează: 

          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

 

Elaborat: T. Tricolici, specialist principal  
Coordonat: N.Dunas, preşedintele raionului 
Coordonat: T.Seredenco, vicepreşedintele raionului 
Avizat pentru  legalitate: L.Răileanu, Șef interimar Serviciul juridic și resurse umane  
Avizat: C. Prepeliţă, 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 
 

Specialist superior fpe 1 

Specialist principal fpe 1 

Secretar administrativ pdtafap 1 

Secretar  pdtafap 1 



 
 

 
Notă informativă la proiectul de decizie 

Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 
2022 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și 

organigramei  Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale 
altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul  

pentru anul 2023” 
 
 

Prin prezenta, Aparatul președintelui raionului Cahul înaintează proiectul de 
decizie cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției asistență social și 
protecție a familiei. Necesitatea elaborării proiectului deciziei intervine în scopul 
funcţionării mai eficiente a Direcției asistență social și protecție a familiei.  

  
 În legătură cu faptul că funcționarul angajat în funcția de Specialist superior  

al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei și secretarul 
administrativ activează de mulți ani în aceste funcții și avînd în vedere sporirea 
volumului de lucru, se propune schimbarea funcțiilor din specialist superior al 
funcționarului dat în specialist principal și din secretar administrativ al angajatului 
în secretar. 

 

 
Tatiana Tricolici,  
Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane 
 


