
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 24 martie 2016                                                          nr.1/42(6/42)-XXV 
 
Despre aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea 
integrităţii în cadrul Autorităţilor Administraţiei 
Publice Locale ale oraşului Cahul. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din  28.12.2006 ,,Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin (1) lit.p) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”, art.5, 6, 7 din Legea R.Moldova nr.325 din 
23.12.2013 ,,Privind testarea integrităţii profesionale prin asistenţa proiectului”, art.2 din Legea 
R.Moldova nr.25 din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită a funcţionarului public”, art.3 
alin.(1) lit.a), e), f), art.5 din Legea R.Moldova nr.16 din 15.02.2008 ,,Cu privire la conflictul de 
interese”, art.2, 4 din Legea R.Moldova nr.180 din 19.12.2011 ,,Cu privire la Comisia Naţională 
de Integritate”, în conformitate cu Acordul de Parteneiat, încheiat între Asociaţia Obştească  
„Asociaţia Cetăţenilor cu Iniţiativă” şi Primăria oraşului Cahul, în cadrul proiectului „Împreună 
cu cetăţenii pentru o mai bună guvernare a oraşului Cahul”, finanţat de Ambasada Marii Britanii 
la Chişinău din Fondul pentru Bună Guvernare, avînd în vedere procesul participativ în 
elaborarea planului, luînd în consideraţie avizul comisiilor consultative de specialitate, 
Consiliului orășenesc Cahul     

                                             
                                                     D E C I D E : 

 
1. Se aprobă Planul de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor 

Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul  pe anii 2016-2017, elaborat în cadrul 
proiectului „Împreună cu cetăţenii pentru o mai bună guvernare a oraşului Cahul” (se 
anexează); 

2. Se desemnează secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco 
Larisa, responsabil pentru monitorizarea şi prezentarea informaţiei despre executarea 
prevederilor Planului de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor 
Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul. 

3. Primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, de comun cu aparatul Primăriei oraşului 
Cahul vor realiza activităţile stipulate în Planul de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul 
Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale orașului Cahul şi vor întreprinde măsuri concrete 
privind executarea lor în termenii stabiliţi. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc 
Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu şi dna Rîbacova Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

