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DECIZIE 
s.Chetriș

Nr, 1 /15

Cu privire la operarea unor modificări la deciziile: nr.6/3 din 10.12.2019 „Cu 
privire la instituirea comisiei de licitație . ” , nr.6/4 din 10.12.2019 „ Cu privire la 
instituirea Comisiei Administrative . ” și nr.6/5 din 10.12.2019 „ Cu privire la 
instituirea Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copilului . ”.

în temeiul art. 7 a Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10 februarie 2009 , 
Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.55 din 25.03.2010 privind aprobarea 
Regulamentului comisiei administrative , art. 15 cap.V al Regulamentului Consiliului 
național pentru protecția Drepturilor Copilului , aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 409 din 09.04.1998 și modificat prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 726 din 13 iunie 2003 și Regulamentul de constituire și 
funcționarea CLPDC , aprobat prin decizia consiliului comunal nr. 04 /4 din 14.05. 
2004 , art. 14 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 
și avizului comisiei consultative de specialitate , Consiliul comunal DECIDE :

1. Se modifică la punctul I , poziția 1 la decizia nr.6/3 din 10.12.2019 „ Cu privire
la instituirea comisiei de licitație . ” substituind cuvintele „ЛЯЯШШЯВ)” 
cu ”

2. Se modifică la punctul 1, poziția „președinte” la decizia nr.6/4 din
10.12.2019 „ Cu orivire la instituirea Comisiei Administrative . ” substituind 
cuvintele „ ” cu cuvintele

3. Se modifică la punctul 1, poziția „președinte”
10.12.2019
Drepturilor Copilului .

95

la decizia nr.
„ Cu privire la instituirea Consiliului Local pentru Protecția 

” după cum urmează :
la poziția „ președinte ” se substituie cuvintele „d| 
cu ”
la poziția „ membri ”
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Președintele ședinței

5?

Ion

Secretarul consiliului co Elena
(semnătura)

4. Responsabil de executare 
Constantin Condru .

decizii se numește primarul comunei , D-l

Jomea

Ivanov
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