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                                                              DECIZIE  

  

nr. 5/5                                                                                din 19.11.2020 

  

 
Despre modificarea și completarea 

 Deciziei nr.1/12  din 26.02.2009 Cu privire la 

 constituirea Fondului de susţinere  

a sportivilor de performanţă 
 

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

 În scopul eficientizării utilizarii  al Fondului de susţinere  a sportivilor de performanţă; 

 

                                                        Consiliul raional Ungheni  

 

                                                                 DECIDE: 

 

1. Se modifică Decizia nr. 1/12  din  26.02.2009  Cu privire la constituirea Fondului de susţinere a 

sportivilor de performanţă, după cum urmează: 

 

1.1 Anexa nr.1 Regulamentul privind constituirea și utilizarea Fondului de suținere a sportivilor 

de performanțe: 

   P.2.2: 

  - conținutul lit.b) s esubstituie cu urmatorul conținut: Pregătirea și deplasarea sportivilor, 

antrenorilor și a medicului, după caz,  la competițiile internaționale oficiale; 

             - după lit.c) se inlude o nouă lit.d) cu următorul conținut: organizarea și desfășurarea  

                acțiunilor sportive de nivel raional, național și internațional; 

              - lit.d) și lit.c) devin respectiv lit.e) și lit.f) 

  - la lit.e) cuvintul juniori - se exclude.; 

 - dupa lit.f) se include lit.g) cu următorul conținut: acordarea premiilor pentru rezultatele 

obținute la nivel național și internațional. 

 P.2.3: 

 Textul:  după caz, de Direcția generală raională învățămînt tineret și sport, se exclude. 

 

1.2 Anexa nr.2  Componenţa Consiliului de administraţie al Fondului de susţinere a sportivilor 

de performanţă,se substituie cu o nouă Anexa nr.2  Componenţa Consiliului de administraţie al 

Fondului de susţinere a sportivilor de performanţă în redacţia nouă. 

 

2. Cheltuielile pentru susținerea sportivilor de performanță se vor efectua din mijloacele prevăzute 

în bugetul raional pentru anul bugetar. 

 

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

raionului. 

 

                   Preşedintele şedinţei                                                      Sergiu CAȚER 

 

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 



 

Anexă 

la Decizia Consiliului raional 

nr.______ din  _____2020 

 

 

 

Componenţa Consiliului pe administraţie 

al Fondului de susţinere a sportivilor de performanţă 

 

 

 

 

Preşedinte: 

 Ghenadi Mitriuc, preşedintele raionului 

 

Vicepreşedinte: 

  Tatiana Lazar,  vicepreședintele raionului 

 

Secretar: 

     Serghei Friniuc, metodist, Direcţia Educaţie  

 

Membri: 

  Eduard Bejenari, consilier raional 

   Sergiu Cațer ,consilier raional 

   Ion Poia ,consilier raional 

  Valeriu Jardan ,consilier raional 

   Valentin Baran, director, Şcoala de  sport  pentru copii și juniori, mun.Ungheni 

   Victor Graur, director, Şcoala de sport raională Ungheni 

 

 

 

 

 

Secretar,    Rodica  LIŢCAN 

 


