
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 29 septembrie 2016                                                          nr.7/1(12/1)-XXV 
  
Cu privire la candidaturile de membru cu drept de 
vot deliberativ în componența birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din oraşul Cahul și satul 
Cotihana. 
 

În temeiul art.29 alin.(10) şi alin.(11), art.97 alin.(3) din Legea R.Moldova „Codul 
electoral” nr.1381-XIII din 21.11.1997 (cu modificările ulterioare), Hotărîrii Parlamentului 
Republicii Moldova nr.55 din 01.04.2016 „Cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui 
Republicii Moldova”, Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor 
de votare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2689 din 07.10.2014, 
Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor 
pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016, aprobat prin 
Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.119 din 23.08.2016, art.14 alin.(3) din Legea 
R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, luînd în 
consideraţie avizul comisiilor consultative de  specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
 D E C I D E: 

 
 1. Se propun Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cahul nr.7 
candidaturile de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din oraşul Cahul și satul Cotihana pentru Alegerile Președintelui Republicii 
Moldova din data de 30 octombrie 2016, din partea Consiliului orăşenesc Cahul (lista se 
anexează). 

2. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce la 
cunoștința Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cahul nr.7 prezenta decizie. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiș Nicolae, și comisiilor 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); 

- pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil 
şi protecţia mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu); 

- pentru activităţi social-culturale, educaţie, tineret şi sport, drept, protecţie socială, 
sănătate publică, turism şi culte (preşedinte – dna Maria Rîbacova). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

