
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: A.Tricolici 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

 
din 28 iulie 2015                                                             nr.1/3-XXV 
 
Cu privire la delegarea peste hotare. 
 
 În temeiul art.14 alin.(3), art.29 alin.(1) lit.y), alin.(2) din Legea R.Moldova nr.436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.4 alin.(1) lit.l) din Legea R.Moldova 
nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, art.9 alin.(3) din Hotărîrea 
Guvernului R.Moldova nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
delegarea salariaţilor entităţilor din R.Moldova, în scopul realizării unor acţiuni şi proiecte de 
interes comunitar, luînd în consideraţie avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

 1. Se deleagă peste hotarele ţării, primarul oraşului Cahul, dl Nicolae Dandiş, şi 
funcţionarii publici din aparatul Primăriei Culeva Natalia şi Baba Elena în municipiul Vaslui 
(România), în perioada 30 iulie – 5 august 2015, conform planului de activităţi şi graficului de 
implementare a proiectului „Creşterea capacităţii de management al deşeurilor pentru un mediu 
mai curat în oraşele Cahul şi Vaslui”. 

2. Se deleagă peste hotarele ţării, primarul oraşului Cahul, dl Nicolae Dandiş, la data de 
15 august 2015, în municipiul Brăila (România), în scopul extinderii relaţiilor de cooperare şi 
implementare a acordului de colaborare semnat între oraşul Cahul (R.Moldova) şi municipiul 
Brăila (România) la data de 22 iulie 2015. 

3. Se deleagă peste hotarele ţării, specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul 
construcţii, gospodărie comunală şi drumuri), dna Radu Svetlana, în perioada 17-22 august 2015, 
în Polonia pentru o vizită de studiu în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii fiscale în 
domeniul mediului pentru realizarea priorităţilor naţionale şi globale de mediu”. 

4. Se obligă primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să informeze privind scopul şi 
rezultatele deplasării la următoarea şedinţă a Consiliului orăşenesc Cahul.  
 5. Executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, dl Dandiş 
Nicolae. 
 
  
Preşedintele şedinţei  
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