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                                                              DECIZIE  

  

nr. 11/6                                                                           din 12.12.2019 

                                  

 

Despre modificarea Deciziei nr.6/16 din 20.08.2015 

„Cu privire la instituirea comisiei raionale  

extraordinare  de sănătate publică” 

 
În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; 

În temeiul Legii privind supravegherea de stat a Sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009: 

Avînd în vedere Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.820 din 14.12.2009 „Cu privire 

la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică”; 

Avînd în vedere constituirea Consiliului raional urmare a alegerilor locale din 20.10.2019, alegerea în 

funcție a președintelui și vicepreședinților raionului Ungheni; 

 

În scopul asigurării unui grad înalt de pregătire şi răspuns la urgenţele de sănătate publică, 

 

 

  Consiliul Raional Ungheni 

 

D E C I D E: 

 

1. Se modifică Decizia nr.6/16 din 20.08.2015 Cu privire la instituirea comisiei raionale  

extraordinare de sănătate publică”, dupa cum urmează: 

 

Se  exclude: anexa nr.1  Componenţa Comisiei raionale  extraordinare de sănătate publică 

Se  include: anexa nr.1  Componenţa Comisiei raionale  extraordinare de sănătate publică, 

În noua redacție 

 

2. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei  din funcțiile deținute, atribuțiile lor 

în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate, fără a fi emisă o nouă 

decizie. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele 

raionului. 

 

 

 

 

                    Preşedintele şedinţei                                                      Segiu CAȚER 

 

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 

 



 

Anexa  

la decizia Consiliului raional   

nr.______ din _______ 2019 

 

 
 

 
Componenţa 

  Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică 

 

 

 

Preşedinte: 

 Tatiana Lazar, vicepreşedintele raionului  

 

Vicepreşedinte: 

 Alexandr Cornei, șef Direcție Centrul sănătate publică Ungheni 

 

Secretar: 

Svetlana Cadenuc, specialist principal, Secţia administraţie publică 

 

Membri: 

Tatiana Struc, şef Direcţie  finanţe 

Valeriu Echim, şef Direcţie raională pentru siguranţa alimentelor 

 Andrei Alexeev, director IMSP Spitalul raional Ungheni 

Lilia Scurtu, şef IMSP Centrul de sănătate Ungheni 

 Iulia Pancu, şef Direcţie educație 

 Oleg Blişceac, şef Direcţie situaţii excepţionale  

  Ruslan  Grecu, inspector  adjunct, Inspectoratul de poliţie a raionului Ungheni 

  Mihail Gorenco, şef Inspecţie pentru protecția mediului    

  Mihail Savcenco, şef Direcţie teritorială, Serviciul de Informare şi Securitate 

 Tudor Rădeanu, şef Direcţie generală asistenţă socială şi protecţie a familiei 

 Nicolae Odainic, şef  al Substației  asistenţă medicală  urgentă Ungheni 

  Primarul localităţii, după caz. 

 

 

 

 

 

 

 
Secretar,    Rodica LIŢCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


