
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E
nr.̂ 37

din ^-5" 2020

cu privire Ia modificarea unor decizii 
ale Consiliului raional Cimişlia

în conformitate cu
- art. 4 alin.(2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă,
- art. 43, art.46 din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală,
- dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 163-p din 24 august 2020 cu privire la 

eliberare prin transfer.

întru asigurarea bunei funcţionări a comisiilor instituite de către Consiliul raional 
Cimişlia prin deciziile adoptate, Consiliul raional Cimişlia

DECIDE:

1. Se modifică Decizia nr. 7/12 din 20 decembrie 2019 cu privire la ÎM „Centrul 
Stomatologic Raional Cimişlia” după cum urmează:

- în pct.8 se înlocuieşte textul „Lupuşor Liudmila -  specialist principal, Secţia
Administraţie Publică” cu textul „ _____________________________________”.

2. Se modifică Decizia nr. 01/23 din 06 martie 2020 cu privire la instituirea Comisiei 
raionale pentru protecţia drepturilor omului după cum urmează:

- în pct.3 se înlocuieşte textul „dna Lupuşor Ludmila” cu textul „ dna, Tcacenco 
Sofia”

- în anexa nr. 1 se înlocuieşte textul „Lupuşor Liudmila -  specialist principal, Secţia 
Administraţie Publică (jurist)” cu textul,, Tcacenco Sofia - jurist, Direcţia Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Familiei”.

3. Se modifică Decizia nr. 04/01 din 30 iunie 2020 cu privire la instituirea Comisiei 
consultative pentru domeniul locuinţelor a Consiliului raional Cimişlia după cum urmează:

- în pct.3 se înlocuieşte textul „dna Lupuşor Ludmila, specialist principal, Secţia 
Administraţie Publică” cu textul „Ciubotaru Tamara, şef interimar, Secţia 
Administraţie Publică”

- în anexa nr.2 se înlociuieşte textul „Lupuşor Liudmila, specialist principal (jurist), 
Secţia Administraţie Publică” cu textul „Ciubotaru Tamara, şef interimar, Secţia 
Administraţie Publică”.



4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribiue dlui Mihail Olărescu, 
preşedintele raionului.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicare în Registrul de stat al 
actelor locale şi pe pagina oficială a Consiliului raional Cimişlia www.raionc-imislia.md.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat: 
Secretarul Consiliului

Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat:

Secretarul Consiliului 

Şefa interimară, SAP 

Proiect elaborat:

Şefa interimară, SAP

Notă informativă
la proiectul de decizie nr. !p<? din /A. 09, 2020

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Cimişlia.

în urma examinării demersului parvenit din partea Inspectoratului pentru Protecţia 
Mediului nr. 864 din 11 august 2020 şi a cererii depuse personal de către dna Lupuşor 
Liudmila, specialist principal, Secţia Administraţie Publică cu rugămintea de a fi eliberată 
prin transfer, în data de 24 august 2020, a fost emisă dispoziţia preşedintelui raionului cu 
nr. 163-p Cu privire la eliberare prin transfer.

în perioada activităţii, dna Lupuşor Liudmila (septembrie 2019-august 2020) în funcţia 
de specialist principal, Secţia Administraţie Publică a făcut parte din componenţa 
comisiilor Consiliului raional Cimişlia, şi anume:

1. Comisia de cenzori al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cimişlia”,
2. Comisia raională pentru protecţia drepturilor omului.
3. Comisia consultative pentru domeniul locuinţelor a Consiliului raional Cimişlia.

în urma celor expuse, întru asigurarea bunei funcţionări a comisiilor respective în 
continuare este necesar de a efctua următoarele modificări în deciziile respective.

Executor Tamara Ciubotam

http://www.raionc-imislia.md

