
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 17 mai 2016                                                                    nr.4/16(9/16)-XXV 
 
Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare 
al oraşului Cahul” dnei Lorchin Natalia. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea  administrativă”, art.14 alin.(2) lit.s) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în baza Regulamentului cu privire la Cetăţeanul 
de Onoare al municipiului Cahul”, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.5/5(9/5)-XXI 
din 27.10.2000, examinînd propunerea IMSP Spitalul raional Cahul (director – dl Malcov 
Anatolie), în limita bugetului aprobat pentru anul 2016, luînd în consideraţie avizul comisiilor 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 
 1. Se conferă titlul „Cetăţean de Onoare al oraşului Cahul” dnei Lorchin Natalia, pentru 
întreaga activitate, contribuţie majoră şi merite deosebite în dezvoltarea asistenţei medicale 
cahulene . 
 2. Se stabileşte Cetăţeanului de Onoare al oraşului Cahul, dnei Lorchin Natalia,  
indemnizaţie nominativă lunară în mărime de 150,00 (una sută cincizeci lei 00 bani), începînd cu 
01 iunie 2016. 

3. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce 
prezenta decizie la cunoştinţă publică.  

4. 3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarul oraşului 
Cahul, dl Danidş Nicolae, şi a comisiilor 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 Maria Rîbacova); 

- pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea 
investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 

 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
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