
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA  

 
 

D E C I Z I E     
                                                                                                                                                                                                                                                                             

proiect 

 din 23 martie 2018                                                                                    nr.02/12 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului  

raional nr.05/10 din 26.10.2017 “Cu privire la 

 modificarea deciziei Consiliului raional nr. 09/20  

din 29.09.2011 ”Cu privire la instituirea comisiei  

raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate” 

  

În conformitate cu art. 43 din Legea privind administrația publică locală 436-XVI din 

28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.02.2006, 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1177 din 31.10.2007 pct.7 și Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr.617 din 19 mai 2008, deciziei Consiliului raional 

nr.08/19 din16.10.2015  “Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 09/20 

din 29.09.2011 ”Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția copilului aflat 

în dificultate” , Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se modifică componența Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, 

după cum urmează: 

- dl Iurie Răileanu –  se exclude din componența Comisiei. 

- dl  Vasile Melente -  se numește în calitate de membru al Comisiei. 

 
2. Se stabilește că în cazul eliberării din funcţiile ocupate a membrilor Comisiei, funcţiile 

lor vor fi exercitate de către persoanele nou-numite în funcţiile respective, fără a fi 

aprobată o nouă decizie a Consiliului raional Cimișlia în acest sens. 

 

3.   Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială web a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.  

 

  Președintele ședinței                                       

Secretarul Consiliului                                                Spînu Vasile 

                                 
Coordonat: 

Președintele raionului:    Bivol Iovu 

Vicepreședinte al raionului   Melente Vasile 

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional   Spînu Vasile 

 

Proiect elaborat:    

șef Secția administrație publică   Casap Anatolie 

 

http://www.raioncimislia.md/


NOTĂ INFORMATIVĂ 

La data de 23 ianuarie 2018 dl Vasile Melente a fost ales în funcția de Vicepreședinte al 

raionului Cimișlia responsabil pe domeniul social, iar dl. Iurie Răileanu, și-a anunțat 

demisia, din funcția respectivă. 

Astfel, în conformitate cu art. 43 din Legea privind administrația publică locală 436-XVI 

din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 

28.02.2006, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1177 din 31.10.2007 pct.7 și 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.617 din 19 mai 2008, decizia Consiliului 

raional nr.08/19 din16.10.2015  “Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 

09/20 din 29.09.2011 ”Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția 

copilului aflat în dificultate” , se propune Consiliului raional, modificarea componenței 

Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, după cum urmează: 

- dl Iurie Răileanu –  de a fi exclus din componența Comisiei. 

- dl  Vasile Melente -  de a fi numit în calitate de membru al Comisiei. 

 

 

Casap Anatolie 

Secția administrație publică 
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