
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                                    nr.2/6-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, 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 comisiilor consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

 1. Se permite delegarea peste hotarele ţării de către primarul oraşului Cahul, dl Nicolae 
Dandiş, a funcţionarilor publici din aparatul Primăriei, în scopul asigurării implementării 
proiectelor, în care participă Primăria oraşului Cahul conform acordurilor de finanţare şi 
activităţilor planificate. 

2. Se permite delegarea peste hotarele ţării de către primarul oraşului Cahul, dl Nicolae 
Dandiş, a aleşilor locali, funcţionarilor publici şi de demnitate publică, ce nu implică efectuarea 
cheltuielilor din mijloace bugetare pentru achitarea diurnelor. 

3.  Se obligă primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să informeze privind scopul şi 
rezultatele deplasărilor în şedinţele ulterioare a Consiliului orăşenesc Cahul.  
 4. Prezenta decizie este valabilă pănă la 31.12.2015. 

5. Executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, dl Dandiş 
Nicolae. 

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, 
industrie şi comerţ, business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 
 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 
    


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

