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din 19 noiembrie 2019          nr. 02/01 

 

Cu privire la constituirea  

comisiilor consultative de specialitate 

ale Consiliului Raional Hînceşti 

 

În temeiul art. 46 alin. (1) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006; în conformitate cu prevederile cap. II al Legii 

Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi 

funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 şi a Deciziei 

Consiliului raional Hînceşti nr. 01/02 din 11 noiembrie 2019 “Cu privire la iniţierea 

constituirii comisiilor consultative de specialitate în Consiliul Raional Hîncești”, Consiliul 

Raional Hînceşti DECIDE: 

 

1. Se instituie următoarele comisii consultative de specialitate în cadrul Consiliului 

raional Hîncești: 

1.1 Buget şi finanţe; 

1.2 Agricultură, comerţ şi ecologie; 

1.3 Sănătate şi protecţie socială; 

1.4 Învăţămînt, cultură şi sport; 

 

2. Se aprobă componenţa numerică și nominală a comisiilor consultative de specialitate, 

după cum urmează: 

 

2.1 Buget şi finanţe 

 

1. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

2. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

3. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

4. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

5. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

6. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

7. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

8. ____________–  consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

9. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________;  

10. ____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________;  

11. ____________- consilier raional, consilier independent ____________ 

 

 



 

2.2 Agricultură, comerţ şi ecologie 

 

1. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

2. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

3. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

4. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

5. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

6. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________ 

7. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

8. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________”. 

9. _____________- consilier raional, consilier independent. 

 

1.3. Sănătate şi protecţie socială 

 

1. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

2. ____________. consilier raional, membru al fracţiunii ____________; 

3. ____________.- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

4. ____________- consilier raional, membru al fracţiunii ____________.; 

5. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________.; 

6. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

7. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________.; 

8. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii ___________; 

9. _____________.-consilier raional, membru al fracţiunii ____________ 

 

1.4. Învăţămînt, cultură şi sport 

 

1. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii _________; 

2. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii _________; 

3. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii _________; 

4. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii _________; 

5. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii _________; 

6. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii _________; 

7. _____________consilier raional, membru al fracţiunii   _________;  

8. _____________- consilier raional, membru al fracţiunii _________ 

9. _____________ consilier raional, consilier independent 

 

3. Se abrogă decizia Consiliului Raional Hînceşti nr. 02/03 din 17 iulie 2015 “Cu 

privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului 

Raional Hînceşti” cu modificările şi completările ulterioare. 
 

           Preşedintele şedinţei                     ____________ 

                 Contrasemnează 

                    Secretarul 

       Consiliului Raional Hînceşti              Elena MORARU TOMA 

 

 
Elaborat: ____________ Elena Moraru Toma, Secretarul Consiliului Raional Hînceşti  

Avizat: _____________Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintele 

 

 



 

 

 

 

 

Nota informativă 

la Decizia nr.02/01 din 19 noiembrie 2019 

„Cu privire la inițierea și constituirea Comisiilor consultative de specialitate pe 

domenii” 

 

În baza  art. 13(31) c) al Legii privind administrația publică locală nr.436 XVI din 

28.12.2006, la prima ședință a Consiliului se pune în discuție și problema legată de 

constituirea Comisiilor consultative de specialitate. 

În conformitate cu capitolul II al Regulamentului privind constituirea și 

funcționarea Consiliului raional, Comisiile consultative de specialitate se formează 

după domeniile de activitate ale administrației publice locale. Nominalizarea 

membrilor fiecărei Comisii se face de fiecare fracțiune. Fiecare consilier poate face 

parte din 1-3 Comisii, dintre care una este de bază. 

Comisiile de specialitate se formează pentru întreaga durată de activitate a 

Consiliului și poate avea mai multe domenii. 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                 Elena MORARU TOMA 

 

 

 

 


