
 

PROIECT 
 

D E C I Z I E 
                                   
Nr. _______                                                                            din ___________ 2023 

Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale Cahul  
pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor  

din Republica Moldova în anul 2024 
 
În temeiul art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 19  alin. (3), alin.4), art. 20 alin. 
(2) din Legea nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor, Hotărârii 
Guvernului nr. 951/2022 cu privire la organizarea și efectuarea recensământului 
populației și locuințelor din Republica Moldova în anul 2024, având în vedere avizul 
Comisiei consultative de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații interetnice, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se instituie Comisia teritorială Cahul pentru recensământul populaţiei şi al 

locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024, conform anexei. 
2. Comisia teritorială Cahul pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor își 

va desfășura activitatea în conformitate cu Regulamentul cu privire la comisiile 
teritoriale pentru recensământul populației și al locuințelor din Republica 
Moldova în anul 2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 951/2022. 

3. Președintele raionului, șefii serviciilor descentralizate, în corespundere cu 
competențele și atribuțiile acestora, în colaborare cu Direcția statistică Cahul, 
Comisia teritorială Cahul, vor contribui la pregătirea și desfășurarea 
activităților de recensământ în raion, la promovarea și asigurarea participării la 
recensământ a populației din raion. 

4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi: 
- să conlucreze cu Direcţia statistică Cahul şi să acorde suport în acțiunile de 

pregătire a recensământului populației și locuințelor în anul 2024, inclusiv: 
la colectarea în teren a datelor georeferențiate referitoare la clădiri și 
locuințe, la sectorizarea în contextul recensământului, la actualizarea 
hărților necesare pentru organizarea și efectuarea recensământului și la 
recrutarea personalului temporar de recensământ; 

- să asigure plasarea indicatoarelor stradale cu numere de adresă pe fiecare 
clădire şi locuinţă din clădirile rezidenţiale, să se abţină de la introducerea 
modificărilor privind denumirea străzilor, a numerelor clădirilor şi a 
locuinţelor (apartamentelor) sau a modificării limitelor geografice în 
perioada de cel puţin 6 luni înainte de recenzare; 
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- să asigure încăperi pentru organizarea instruirilor şi activitatea personalului 
temporar de recensământ, inclusiv pentru secţiile staţionare de recensământ; 

- să examineze posibilitatea acordării personalului de recensământ a dreptului 
de a    călători gratuit în transportul public urban şi suburban pe perioada 
colectării în teren a datelor în cadrul recensământului de probă şi al celui de 
bază, precum şi al anchetei postrecenzare; 

- să contribuie la informarea populaţiei despre scopul, obiectivele, lucrările 
de pregătire şi   efectuare a recensământului, importanţa participării active a 
populaţiei la recensământ, inclusiv prin distribuirea în teritoriu a 
materialelor de comunicare şi promovare a recensământului; 

- să contribuie la colaborarea dintre personalul de recensământ şi gestionarii 
fondului locativ în vederea accesului la blocurile de locuit, la scări, precum 
şi să prezinte informaţia relevantă. 

5. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei teritoriale pentru 
recensământul populației şi locuințelor în anul 2024 din funcțiile deținute, 
atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou desemnate 
în funcțiile respective sau, în caz că funcția este vacantă, de către persoanele 
care exercită temporar respectivele funcții, fără a fi aprobată o altă decizie a 
Consiliului Raional. 

6.  Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 
de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și libertăților 
omului, relații 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: E.Olaru,  șef,  Serviciul juridic și resurse umane 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Anexă 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

                 nr.____  din______2023 

 
COMPONENŢA 

Comisiei teritoriale Cahul pentru recensământul populaţiei 
și locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024 

 

DUNAS Nicolae – Președinte al raionului, președinte al Comisiei 
ȘEVCENCO Igor – șef al Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, 

vicepreședinte al Comisiei 
STENGACI Valentina – șef al Direcţiei statistică Cahul, vicepreședinte al 

Comisiei 

PREPELIŢĂ Cornelia – secretar al Consiliului Raional Cahul, secretar al 
Comisiei 

BOGHIAN Dorina – șef  al Secţiei administraţie publică 
RADU Oxana – șef al Direcţiei generale asistenţă socială și protecţie 

a familiei 
BABAN Valeriu – șef al Direcţiei generale învăţământ Cahul 
BZOVII Aurel – șef al Centrului multifuncţional Cahul, Agenţia 

Servicii Publice 
VÎNTU Vitalie – șef de secţie, Centrul de sănătate publică teritorial 

Cahul 
NUCĂ Ștefan – șef al Inspectoratului  de Poliţie Cahul 

HODINITU Vasile – șef al Serviciului cadastral  teritorial Cahul 

CORNEA Sergiu – rector al Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

DANDIȘ Nicolae – primar al municipiului Cahul 

DOLGANIUC Ion – primar  al satului   Colibași 

CARASTAN Valentina – primar  al satului   Slobozia Mare 

HOTNOGU Vitalie – redactor al portalului de știri www.ziuadeazi.md    

IORGA-ACCIU Efrosinia – arhitect-șef al raionului 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei „Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale Cahul pentru 
recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de secretarul Consiliului Raional.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 
Proiectul deciziei „Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale Cahul pentru      
recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024” este 
elaborat în temeiul art. 
19 din Legea nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor, care stipulează în 
alin.(3) „Comisiile teritoriale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor (în continuare 

– comisii teritoriale) sunt organe consultative, fără personalitate juridică, instituite în scopul 

oferirii suportului pentru organizarea şi efectuarea recensământului la nivel teritorial. 

Activitatea comisiilor teritoriale este coordonată de Comisia naţională.”. Art. 20 al aceleiași 
legi prevede în alin.(2) „Autorităţile administraţiei publice locale, în corespundere cu 

competenţele şi atribuţiile acestora, contribuie la pregătirea şi la desfăşurarea activităţilor 

de recensământ, în colaborare cu BNS, cu Comisia naţionala şi cu comisiile teritoriale, 

pentru asigurarea participării la recensământ a populaţiei din unităţile administrativ- 

teritoriale administrate de către acestea.” 
Componența Comisiei teritoriale Cahul pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor în 
anul 2024 este propusă cu respectarea prevederilor Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 951/2022 în care se indică concret cine este președintele, vicepreședinții, secretarul și 
membrii comisiei, iar pct. 2 din Anexa nr. 4 a hotărârii nominalizate stipulează „Comisiile 

teritoriale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 

2024 (în continuare – recensământ) se instituie de către consiliile 

raionale/municipale/Comitetul Executiv UTA Găgăuzia în scopul oferirii suportului Biroului 

Naţional de Statistică (inclusiv subdiviziunilor sale teritoriale) la organizarea şi efectuarea 

recensământului în unitatea administrativ- teritorială de nivelul al doilea.”. 
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în instituirea Comisiei 
teritoriale Cahul pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor în anul 2024, în scopul 
bunei organizări a activităților ce urmează a fi derulate pentru desfășurarea recensământului. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul deciziei stabilește componența nominală a  Comisiei teritoriale Cahul pentru 
recensământul populaţiei şi al locuinţelor, cât și anumite sarcini pentru executare în oferirea 
suportului pentru organizarea şi efectuarea    recensământului la nivel teritorial.  
4. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea deciziei nu va necesita cheltuieli din contul bugetului raional. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesită abrogarea sau 
modificarea altor decizii. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul 
deciziei a fost coordonat cu președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional 
și de Serviciul juridic și resurse umane.  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului Raional 
www.cahul.md   la directoriul „Transparenţa decizională”, secţiunea „Proiecte de decizie”.. 

 

        Cornelia Prepeliță, 
secretarul  Consiliului Raional Cahul    


