
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE Nr.0s/10

din 25 septembrie 2020
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H'ie201e

de specialitate ale Consiliului raional Cimiqlia

in conformitate cu:

- art.46 din Legea nr.43612006 privind administra(ia public[ local6,

- deciziei Consiliului raional nr. 11/08 din 09 decembrie 2011 cu privire la aprobarea

Regulamentul de constituire Ei funcfionare a Consiliului raional Cimiqlia,

- art.5 alin. (2) lit. f) qi alin.(3) din legea nr.76812000 privind statutul alesului local,

- pct. 15 lit.e) qi pct.29 lit. b), e) qi g) din Hotlrirea Comisiei Electorale Centrale cu

privind Regulamentul cu privire la procedura de ridicare qi atribuire a mandatelor

de consilier.

finind cont de Hotlririle Comisiei Electorale Centrale nr. 4024 din 07.07.2020 qi nr.

4058 din 27.07,2020 ,,Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier in Consiliul

raional Cimiqlia", Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE

1. Se modifi6 anexa nr.1 la Decizianr. 6ll din 05 decembrie 2019 cu privire la constituirea

comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Cimiqlia, dup[ cum

urmeazd:

a) in componenfa Comisiei pentru problemele economico - financiare, investi{ii, drept

gi disciplinS:

- se exclude din componenfa Comisiei, conform cererii de demisie, dl Gheorghe

Netedu, Partidul Politic ,,Partidul Popular European din Moldova".

- se include in componenta Comisiei, candidatul supleant dl Botnaru Mihail de pe

lista aceluiagi partid.

b) in componenfa Comisiei pentru problemele agriculturii, industriei, protec{iei

rnediului Ei amenajdrii teritoriului:

- se exclude din componen{a Comisiei, conform cererii de demisie, dl Clpnfinn

Tudor, Partidul Politic ,,Partidul Popular European din Moldova".

- se include in componenfa Comisiei, candidatul supleant dl Burduh Andrei de pe

lista aceluiaqi partid.



2. Controlul asupra execut6rii prezentei decizii se atribuie dlui

secretarul consiliului.

3. Prezenta decizie se aduce la cunoqtin{d publica prin publicare in

actelor locale gi pp pagina oficiald a Consiliului

www.raioncimislia. nld.

Pregedintele ged

ContrasemneazS:

Secretarul consili

Gheorghe Netedu,

Registrul de stat al

raional CimiElia

Pavel Arami

Gheorghe Netedu


