
 
 

 
D E C I Z I E  

                                    
Nr.01/20-V                                                                                       din 26 ianuarie 2023 
 
Despre modificarea  Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 
„Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative 
 de specialitate ale Consiliului Raional Cahul” 
 

În temeiul pct.8, 9 din Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea 
consiliilor locale şi raionale‚ aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457/2003, art. 
62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  Hotărârii Comisiei 
Electorale Centrale nr.839 din 3 ianuarie 2023 „Cu privire la atribuirea unui mandat de 
consilier în Consiliul raional Cahul”, avizului Comisiei consultative de specialitate 
administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice, 
Consiliul Raional Cahul 
 DECIDE:  
1. Se ia act de Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.839 din 3 ianuarie 2023 

„Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul”. 
2. Se modifică Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/01-V din 29 noiembrie 2019 

„Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale 
Consiliului Raional Cahul”, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- Domnul consilier Vasile GRIGORIȚĂ se exclude din componența Comisiei 
consultative de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului, relaţii interetnice  și se include în componenţa Comisiei 
probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, asistență socială, protecția 
drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), în locul doamnei Tatiana 
SEREDENCO; 

- Domnul consilier Andrei CIOBANU se include în componenţa Comisiei 
consultative de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului, relaţii interetnice. 

3. Secretarul Consiliului Raional Cahul va asigura aducerea la cunoştinţa persoanelor 
interesate a prezentei decizii.  

4. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de preşedintele raionului 
Cahul şi de Comisia consultativă de specialitate administraţie publică, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice. 

 
   Preşedintele şedinţei  

  Consiliului Raional Cahul                                            Vasile GRIGORIȚĂ               
 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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