
Proiect 

 

DECIZIE nr. 2/7 

din 30 martie 2023 

 

 Cu privire la instituirea comisiei teritoriale 

pentru recensământul populației și locuințelor 

din anul 2024 

 

Aferent demersului Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 20-78-1044 din 01.02.2023; 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) și art. 20 alin. (2) al Legii nr. 231/2022 privind 

recensământul populației și locuințelor, Hotărârea Guvernului nr. 951/2022 cu privire la organizarea 

și efectuarea recensământului populației și locuințelor din Republica Moldova din anul 2024 

(Monitorul Oficial, 2023, nr. 23-24 art. 57); 

În baza art. 43 alin. (2) şi art. 46 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se aprobă componența nominală a Comisiei teritoriale pentru recensământul populației și 

locuințelor din anul 2024, în continuare (Comisie teritorială), conform anexei. 

2. Comisia teritorială va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 

comisiile teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2024,                               

(anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 951/2022). 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului Ştefan Vodă. 

4. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina 

web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

Instituțiilor nominalizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                                         

 Contrasemnează:  

        Secretarul Consiliului raional                                                          Ion Ţurcan  

 

 

 

 

 

 

 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



 

Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 2/7 din 30 martie 2023 

 

 
 

Componența nominală a Comisiei teritoriale  

pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2024 

 

Președinte:       Președintele raionului Ștefan Vodă; 

Vicepreședinți: Reprezentantul Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat; 

                           Seful secției raional pentru statistică; 

Secretar:           Secretarul Consiliului raional Ștefan Vodă; 

Membri:            Șeful direcției administrație publică; 

                           Șeful direcției generale asistență socială și protecția familiei; 

                           Șeful direcției generale educație; 

                           Reprezentantul centrului de sănătate publică teritorial; 

                           Șeful inspectoratului de poliție Ștefan Vodă; 

                           Reprezentantul presei locale; 

                           Primarul orașului Ștefan Vodă; 

                           Primarul satului Talmaza; 

                           Primarul satului Olănești; 

                           Arhitectul șef al raionului Ștefan Vodă; 

                           Șef serviciu relații funciare și cadastru. 


