
  Proiect 

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

DECIZIE 

Nr._____________                                                                                      din ____________2018 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  

organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi  

pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi  

a concursului raional de proiecte pentru grupurile de  

iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni   

  

În temeiul art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006; 

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului privind aprobarea unor măsuri de susţinere a 

activităţilor pentru tineret Nr. 1213 din  27.12.2010; 

avînd în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 

65t din 06.04.2017 ”Cu privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 

2017-2022”; 

Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 165t din 

07.04.2017  ”Cu privire la aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea 

Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte 

pentru grupurile de inițiativă ale 

tinerilor”;                                                                                           Acordul de parteneriat dintre 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ungheni 

privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni, aprobat prin Decizia Consiliului 

Raional Ungheni Nr. 5/15 din 26.10.2017, 

  

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi 
pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului local de proiecte pentru 
grupurile de iniţiaţivă ale tinerilor din raionul Ungheni, conform anexei la prezenta decizie. 

2. Se deleagă dnei Ludmila Guzun, preşedintele raionului, dreptul de a institui prin dispoziţie 
Comisia de examinare şi selectare a iniţiativelor/proiectelor tinerilor din raionul Ungheni, 



înaintate în cadrul concursului Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret din 
raionul Ungheni în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi Regulamentul aprobat. 

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum. 

  

Preşedintele şedinţei,                                        __________________ 

Contrasemnează: 

Secretar al consiliului raional,                               Rodica LIŢCAN 

Şef Serviciu juridic şi resurse umane,                   Irina TOADER 

Şef Direcţie educaţie,                                                Iulia PANCU 

  

 


