
 
 

 
PROIECT 

D E C I Z I E 
  

                                   
Nr. _________                                                                                              din _________ 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                                    
 

      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 
Elaborat și  avizat: C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 
Coordonat: N. Dunas, preşedintele raionului 
Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane  
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „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” 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
 Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de secretarul Consiliului Raional Cahul.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite  

Prezentul proiect de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile 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”.  

La data de 22 noiembrie 2022 secretarul  Consiliului Raional a recepționat cererea de 
demisie a consilierului raional Tatiana Seredenco aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM 
Platforma DA și PAS”. În baza cererii depuse au fost pregătite și expediate Comisiei Electorale 
Centrale documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 
Prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 839 din 3 ianuarie 2023 „Cu privire la atribuirea 
unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul” a fost ridicat mandatul consilierului raional 
Tatiana Seredenco, aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, fiindu-i 
atribuit mandatul de consilier dlui Andrei Ciobanu. 
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în completarea componenței 
Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
omului, relaţii interetnice. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
 Proiectul deciziei privind modificarea Deciziei  nr. 02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire 
la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul” 
prevede înlocuirea doamnei  Tatiana Seredenco, care și-a depus mandatul de consilier raional, cu 
domnul Vasile Grigoriță în Comisia consultativă de specialitate probleme sociale (învățământ, 
tineret, sport, cultură, asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 
Domnul Andrei Ciobanu se include în componența Comisiei de specialitate administraţie 
publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice. 
4. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea deciziei „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” nu necesită mijloace financiare din bugetul raional.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și va necesita modificarea deciziei nr. 
02/01-V din 29 noiembrie 2019. 
6. Avizarea și consultate publică a proiectului 
 În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul 
deciziei „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” a 
fost coordonat cu  președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional. 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.  
 
           Cornelia Prepeliță, 

secretarul  Consiliului Raional Cahul                                              
 
 


