
                               

 

                                                                                                                                                          

Proiect 

                                          CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

                                                              DECIZIE 

     nr._____                                                                                                din ___________2019  

  

 

Despre modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr.6/6 din 04.12.2003 „Cu privire 

la instituirea Comisiei raionale pentru 

ajutoare umanitare „ 

 

  În temeiul Legii privind administrația publică locală nr.436-XV din 28.12.2006; 

            În baza Legii privind ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova nr.1491-XV din 

28.11.2002; 

            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 recepționării, distribuirii și evidenței conforme a ajutoarelor umanitare;     

 

Consiliul Raional Ungheni 

 

D E C I D E : 

 
1. Se modifică Decizia nr.6/6 din 04.12.2003 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru ajutoare 

umanitare”, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

    

Se exclude: anexa nr.1 Componența nominală a Comisiei raionale pentru ajutoare umanitare 

Se include: anexa nr.1 Componența nominală a Comisiei raionale pentru ajutoare umanitare, în noua 

redacție (se anexează) 

 

2. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei raionale pentru ajutoare umanitare din 

funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate, fără 

a fi emisă o nouă decizie. 

3. Se abrogă Decizia nr.6/8 din 20.08.2015 Decpre modificarea deciziei  Consiliului raional nr 6/6 din 

04.12.2003 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru ajutoare umanitare. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii i se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, președintele raionului. 

 

 

 

 

 

                     Preşedintele şedinţei                              ______________________ 

 

Contrasemnează: 

        Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN   

  

Şef Serviciu juridic şi resurse umane                                       Irina TOADER 



 

 
Anexă 

la Decizia Consiliului raional Ungheni 

nr._________din____________2019 

  

   

COMPONENȚA  NOMINALĂ 

A  COMISIEI  RAIONALE  PENTRU  AJUTOARE  UMANITARE 

 

 

 

Președinte: 

Vasile Lupu, vicepreședintele raionului  

Vicepreședinte: 

Constantin Potlog, șef – adjunct, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei 

Secretar: 

Viorica Său, specialist principal, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei 

Membri: 

Iulșia Pancu, șef Direcție educație 

Irina Toader, şef Serviciu juridic şi resurse umane 

Dionisie Trenovschi, viceprimar, or.Ungheni 

 Alexandr Cornei, șef Direcție Centrul de sănătate publică Ungheni 

Svetlana Arhire, președinte Societatea orbilor 

Raisa Smerdov, preşedinte ONG „ Poarta deschisă” 

Gheorghe  Margarint, consilier raional 

Oleg Belbas, consilier raional 

 

 

 

 

 

                           Secretar,                                   Rodica LIȚCAN 

 

  

 

 


