
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 27 decembrie 2016                                                            nr.9/19(14/19)-XXV 
  
Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului 
orăşenesc Cahul în componenţa comisiei pentru 
organizarea şi desfăşurarea concursului la funcţiile 
vacante de directori în instituţiile publice extraşcolare 
din or.Cahul. 
 
 În temeiul art.4 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI „Privind descentralizarea 
administrativă”, art.14 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, în conformitate cu revederile art.50 alin.(5) din Codul Educaţiei al 
R.Moldova nr.152 din 17.07.2014, Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt 
general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei R.Moldova nr.163 din 23.03.2015,  
Instrucţiunii Ministerului Educaţiei R.Moldova nr.2205 din 06.11.2015 „Cu privire la evaluarea 
candidaţilor la funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general”, ţinînd cont de concursul 
anunaţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori a instituţiilor publice extraşcolare –  
Şcoala de Arte Plastice şi Şcoala de Arte „M.Cibotari” din or.Cahul, luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul  
 

D E C I D E : 
 

 1. Se deleagă dl Mîndru Gheorghe, consilier în Consiliul orăşenesc Cahul, în 
componenţa comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la funcţiei vacantă de 
director al instituţiei publice extraşcolare – Şcoala de Arte Plastice din or.Cahul. 

2.  Se deleagă dna Rîbacova Maria, consilier în Consiliul orăşenesc Cahul, în componenţa 
comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la funcţiei vacantă de director al 
instituţiei publice extraşcolare – Şcoala de Arte „M.Cibotari” din or.Cahul. 
 3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi a 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        Petru BURLACU 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

