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                                                           DECIZIE  

  

nr. 2/17                                                                     din 25.02.2021  

 

 
Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru 

 asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei 

 victimelor reabilitate ale represiunilor politice           

                                                     
              

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

Legii Nr. 1225 din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice; 

Hotărîrii Guvernului Nr. 695 din 11.07.2018 privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare 

victimelor represiunilor politice; 

pct.pct. 4-5 al Instrucţiunii privind stabilirea mecanismului de evidenţă şi distribuire a legitimaţiilor 

pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii 

şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova Nr. 1284 din 09.11.2018, 

 

Consiliul raional Ungheni, 

DECIDE: 

 

1. Se instituie Comisia raională pentru asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei victimelor reabilitate 

ale represiunilor politice după cum urmează: 

Preşedinte: 

Lupu Vasile, vicepreşedintele raionului  

Secretar: 

Cambur Svetlana, specialist peincipal, Serviciul juridic și resurse umane, Direcția generală asistență 

socială și protecție a familiei 

Membri: 

Șoltoianu Gheorghe, membru al Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova 

 Arhiri Svetlana, , preşedinte aAsociaţiei obşteşti „Asociația Nevăzătorilor din Moldova” 

 Margarint Gheorghe,  preşedintele Uniunii Naționale a veteranilor războiului pentru independența 

Republicii Moldova , filiala Ungheni 

2. Comisia va desfăşura activitatea conform prevederilor Instrucţiuni privind stabilirea mecanismului de 

evidenţă şi distribuire a legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice. 

3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor care fac parte din componenţa Comisiei din funcţiile 

deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile 

respective. 

4. Se abrogă Decizia Consiliului raional Ungheni nr.8/3 din 27.12.2018 Cu privire la instituirea Comisiei 

raionale pentru  asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei  victimelor reabilitate ale represiunilor 

politice.                                                              

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Lupu, vicepreşedintele raionului 

 

 

                    Preşedintele şedinţei                                                      Sergiu CAȚER 

 

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 


