REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL IJI{GHENI
PRESEDINTELE RAIONULUI VNGHENI
DISPOZITIN,

din pJ.af.,,2018

f-5
privire la instituirea Grupului de lucru
puriru organizarea Festivalului recoltei, vinului si
promovdrii tradrtiilor nalionale
Cu

fn terneiuf art,

53 a[. 2), art. 5a a[. 1) af Legii nr, 436-xQI

[in

28,12'2006,

privin[ afministralia

pu\kcd fncafd;
2018 af Strategiei de dezvottare
avin[ in vetere md.surife prepd.zute tn Sanuf fe fl'cliuni pentru anuf
2012-2020;
socio-economicd a raionutui tJngfieni pentru perioa[a
intru promoearea trafipiitor nipionate Si a cutturii pro[ucerii vinufui,

DISPUN:
1. Se instituie Grupul de lucru pentru otganizateaFestivalului

recoltei,vinului qi promovarii

tradiliilor nalionale, conform anexei'
2. Grupul de lucru are urmdtoarele competenle:
aprob6:
- locul gi data desftgurdrii festivalului;
- programul de acliuni, agenda, scenariul;
- i.g.tlu-.ntul de stimulare a participanfilor;
-.olrpon.nfa juriului careva-aprecia 9i va stabili locurile de premiere'

'

. asigur6:
- or ganizare a eveni mentului ;
- prezen\aparticipanlilor la festival;. .
- i ealizarei obiecti velor pro gramului de actiuni'
. stabile$te devizul de cheltuieli.
se atribuie dlui Serghei Lacusta, vicepreqedintele
3. controlul asupra executarii prezentei dispozilii

raionului Ungheni'

Pregedinte,

Liudmila GUZLTN

^/f,,/,

Anexd lu DisPozilia
Nr. zSQ^ o2/t *
2018
ctin o {.

o3.

f

GruPul de lucru
pentru organizarea Festivalului recoltei, vinului
qi promovirii tradifiilor na{ionale

Presedinte:
Ludmila Guzun, preqedinte al raionului
Viceoresedinte:
S.tgt*i Lacusta, vicepreqedinte al raionului

Secretar:
Medinschi Alina, specialist principal al Direcliei Agriculturb qi Alimentalie

Membri:

ffi*-ls.utaru,
Irina Toader,

gef al Direc{iei Agriculturd qi Alimentalie

qef Serviciu Juridic qi Resurse Umane

Natalia Guriu, contabil- qef, Aparatul

Iulia Pancu,

pre gedintelui

raionului

qef Direclie Educalie

Maria Bolotovici, gef al Secliei Culturd

qi Turism

Ludmila Ursatiev, qef al Secliei Economie qi Reforme
Sindicatelor
Rodica Lupu, pregedintele consiliului Teritorial Interramural al
Valeriu Echim, gef al Direcliei raionale pentru siguranla alimentelor
Ambros Alexandru, primar al oraqului Ungheni
Bejenari Eduardo consilier raional
Poia Ion, consilier raional
de culturi cerealiere
Buzovoi Nicanor, preqedinte al Asocialiei Republicane a Producdtorilor
Ungheni
Pascaru Ion, pregedinte al Asocialiei Apicultorilor din raionul

serghei Cladco, gef al camerei de comer! qi Industrie, filiala Ungheni
Natalia Iepuraq, administrat or alZoneiEconomice Libere ,'Ungheni-Business"
Nicolae $ova, director al ttvt,,Ungheni-Vin" SA

Anatol Pllcinti, director SRL "Lefcons-Agto"
Petru Vizitiu, GT,,Petru Vizitiu"

