
 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

                                                                  p r o i e c t  

din 23 martie 2018                                                                                                           02/07 

Cu privire la modificarea componenţei nominale  

a grupului de lucru a Biroului Comun de 

Informații și Servicii din raionul Cimișlia 

 

 În temeiul  art.3 lit.(i) din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art.43 
al. (2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, avînd în vedere schimbările 

nominale ce au avut loc în cadrul administraţiei raionului, în scopul bunei activităţi a Biroului Comun de 

Informații și Servicii din raionul Cimișlia, instituit prin decizia Consiliului raional Cimişlia nr. 8/14 din 27 
septembrie 2013, în scopul  creșterii accesului populației la informații și prestarea serviciilor calitative oferite de 

către administrațiile publice de nivelul I și II, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. A aproba în redacţie nouă componenţa nominală a grupului de lucru  al Biroului Comun de Informații și 
Servicii, responsabil de  planificare, organizare, monitorizare și evaluare a activităților realizate, după 

cum urmează: 

 
Melente Vasile, vicepreședinte al raionului, președinte al grupui de lucru 

Răileanu Natalia, şef al Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor, vicepreședinte al  grupului de lucru 

Bancov Serghei, specialist superior al DEAI, secretar al  grupului de lucru 
Membri: 

Motroi Mihail, şef  al direcției asistență socială și Protecția Familiei 

Zamfirov Vladimir, şef  al Direcției agricultură și industrie prelucrătoare 

Lupaşcu Vasile, arhitect - șef al raionului 
Comerzan Igor, specialist principal  al Direcției dezvoltare teritorială 

Sîrbu Anastasia, şef al Agenției pentru ocuparea forței de muncă Cimișlia 

Acălugăriţei Victoria, şef al Casei teritoriale de asigurări sociale 
 

2. A abroga decizia nr. 07/02 din 07 august 2015 Cu privire la modificarea componenței nominale a 

grupului de lucru a Biroului Comun de Informare și servicii din raionul Cimișlia. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a Consiliului raional 
www.raioncimislia.md.  

 

Președintele Ședinței                                     

Secretarul Consilului                                                     Vasile Spînu   

Proiect elaborat de șeful 

direcţie economie şi atragerea investiţiilor                      Răileanu Natalia 

Coordonat: 

Preşedintele raionului                                                       Bivol Iovu 

Vicepreşedintele  raionului                                               Melente Vasile 

Avizat de: 
Șef  SAP                                                                           Casap Anatolie              

 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei nr. 02/__ din ______________ 2018 

 

Cu privire la modificarea componenţei nominale a grupului de lucru a Biroului Comun  

de Informații și Servicii din raionul Cimișlia 

 

 

Necesitatea înaintării spre aprobare a proiectului nominalizat se explică prin schimbările 

nominale ce au avut loc în administraţia raionului  şi necesitatea de a asigura buna organizare a 

activităţii  Biroului Comun de informaţii şi Servicii (BCIS), care a fost  instituit  prin decizia nr. 08/14 

din 27 septembrie 2013. Prin aceiaşi decizie  a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al  BCIS (anexa nr.1),  a fost  instituit şi grupul de lucru al BCIS (anexa nr.2 ), componența căruia, în 

lăgătură cu schimbările nominale ce au avut loc în administrația raionului în urma alegerilor generale 

locale 2015 a fost modificată prin decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 07/02 din 07 august 2015.  

 

La elaborarea acestui proiect  de decizie  s-a ţinut cont  de  experienţa de lucru anterioară al 

BCIS, de scopul şi grupul ţintă al proiectului, de instruirile obţinute  şi profesionalismul  specialiştilor 

înaintaţi. 

 

În temeiul art. 43 (2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, care prevede că Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia 

asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor, înaintez spre 

aprobare acest proiect de decizie. 

 

 

 

 

 

Şef al direcţiei economie şi atragerea investiţiilor                                                 Răileanu Natalia  
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