
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: L.Nistirenco 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

 
din 30 septembrie 2015                                                          nr.2/41-XXV 
 
Despre introducerea unor modificări în decizia 
Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/1-XXV din 28.07.2015 
„Cu privire la constituirea comisiilor consultative de 
specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul”. 
 

În temeiul art.13 alin.(31) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, Regulamentul-cadru privind funcţionarea consiliilor locale, 
aprobat prin Legea R.Moldova nr.457-XV din 14.11.2003, în conformitate cu hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale a R.Moldova cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul 
orăşenesc Cahul, raionul Cahul, nr.3756 din 12.08.2015, în conformitate cu decizia Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea exercitării atribuţiilor 
de secretar al Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

              
D E C I D E : 

 
1. Se introduc în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/1-XXV din 28.07.2015 „Cu 

privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul” 
următoarele modificări:  

1.I. Comisia pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, 
business şi atragerea investiţiilor: 

2. Bacalu Elena se înlocuieşte cu „2. Andreev Valentina”;  
1.II. Comisia pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, 

funciare, locative, imobil şi protecţia mediului; 
2. Căşuneanu Vlad se înlocuieşte cu „2. Şoitu Vasile”; 
1.III. Comisia pentru activităţi social-culturale, educaţie, tineret şi sport, drept, 

protecţie socială, sănătate publică, turism şi culte: 
7. Gorilă Anatolie se înlocuieşte cu „7. Cuzmin Serghei”. 

  

2. Secretarul şedinţei Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce la 
cunoştinţă publică prezenta decizie. 
 3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii, se pune pe seama comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru activităţi social-culturale, educaţie, tineret şi 
sport, drept, protecţie socială, sănătate publică, turism şi culte (preşedinte – dna Rîbacova 
Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

