
RBPUBLICA MOLDOVA
сoNSILIUL RAIoNAL сДugвtхl

DEclz|E пr.ДД/
din ,, " z0zз

Proiect

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Сйuqепi

пr. 3/56 din 16 august 2019 "Сu privire la instituirea Comisiei

raionale репtru protec{ia drерturilоr omrtlui"

AvAnd in vedere necesitatea apбrut6.

in conformitate Ноtбrirеа Guvernului Republicii Moldova, пr. 65/2019 "Cu privire la

Consiliul nalional pentru drepturile omului". cu modificйrile ulterioare;

сu at1.18, art.23 alin.(2) rit. 1gl din Legea.,Cu privire 1а actele поrmаtiче", пr,100/2017;

iп terneiul аrt.4З utin.(Z), 
-iit. 

цВ cliriLegea пr. 43612006 privind adrninistra{ia publicё

localй, cu modificlrile ulterioare, Consiliul raional Cйuqeni
DECIDE:

1. Se modificё Decizia Consiliului raional С5u9епi rrr. З/56 din 16 august 2019 "Cu privire

la instituirea comisiei raionale pentru proteclia drepturilor omului", duрй curn urmеаzй:

1.1. апеха пr.1 ''Соmропеп!а Conrisiei raionale pentru proteclia drepturilor omului" se

ехрuпе intr-o поud redac|ie. irr continuare duрД text,

2. Se desem пеаzбqеful Direcliei Asisten[a Socialй 9i Proteclie а Familiei CЁuEeni responsabil

de executarea prezentei Decizii.

з. Corrtrolul asupra executёrii prezenteiDecizii Se рuпе in sarcina vicepreqedintelui raionului,

responsabil de domeniu.

4. se pune in sаrсiпа secretarului consiliului raional sё plaseze in Registrul de stat al actelor

locale prezenta Decizie qi sё о аduсй la cuno;tin{a dupб cum urmеаzё:

- Pregedintelui raionului Cluqeni ;

- Direcliei asisten{Й sociali gi ргоtес{iе а familiei CiuEeni;

- Membrilor Comisiei;
- populaliei rаiопului cйu;eni prin internrediul publictlrii ре pagina web а consiliului raional

Сбщеrri.
PREýEDINTELE ýEDINJEI:

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL

CONSILIULUI RAIONAL CAUýENI
охапа CiK.lBv



Anexa пr. l

la Decizia Consiliului rаiопаl Сёu9епi

пr. din " " 202з

Соmропеп{а

comisiei raionale репtru protectia drepturilor omului

Pregedintele Comisiei:

Аlехапdru CATAN - preqedintele raionului Cбugeni

Vicepreqedintele Comisiei:

Апtоп CEBAN - vicepreqedintele raionului Cбugeni;

sесrеtаrul comisiei:

ffi-Eеfadjunсt,Dirес{iaAsistеn!ёSoсialё9iProteс!ieaFamiliei
Сйuqепi;

Membrii Comisiei:

Тudоr рдRД - ýef seclia administralie рuЬliсё din cadrul Aparatului PreEedintelui

raionului Cйugeni;

Natalia IдсНIм _ specialist superior in cadrul serviciului juridic, драrаtul
Presedintelui raionului Сйu9епi.

Ciba n LtcQ а
тr*r"*-+д+дli++т*_ ýef adjunct Direclia Educalie, CulturЙ, Tineret, SPort ;i
Turism Cйuqeni;

Lilia мIндLдснI _ Eef adjunct Direclia finanle Cёuqeni ;

Cristina мUNтЕдNU - director al instituliei publice Centrul mаtеrпаl "Рrо-
Familia" Сйчgепi;

Vаlепtiпа рдNFILОV - qef IMSP Centrul de Sйnйtate СйuЕепi;

Lilia S6RINIC - ofi{er principal, seclia Securitate publicй,Inspectoratul de Polilie
Cйugeni;

Ion оВОRосЕдN - director, Centrul de Drept qi Centrul raional de participare
Cluqeni;

iп cazul eliberlrii din funclie а реrsоапеlоr, carefac parte din соmропеп{а comisiei nominalizate,

atribuliile tоr in cadruiu.iltuiu'uo, fi ex.cutate de рёrsоапеlе nou-desemnate in funcliile

respective.



Nota iпfоrmаtiчй

la proiectul de Decizie ''cu privire la modificarea Deciziei consiliului rаiопаl

Ciuqeni пr. 3/56 din 16 august 2019 "Сu рriчirе la instituirea Comisiei

raionale репtru рrоtесliа drepturilor omului"

proiectul de Decizie "cu рriчirе 1а modificarea Deciziei consiliului raional

СбuЕепi пr. з/56 din 16 august 2019 "Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru

proteclia drepturilor omului" а fost elaborat de сйtrе Direclia Asisten!й Socialй qi

proteclie а Familiei in legйturй cu faptul сй ре parcursul anilor аu parvenit modificбri

in componenla comisiei raionale pentru proteclia drepturilor omului.

Дstfel, Direclia Дsistеп9й Socialй qi Proteclie а Familiei propune апеха пr. 1 intr-

о поuё redaclie.

Vй mullumim.

ýef direc{ie Fiodor GARABA

Tatiana
Evidenţiere

Tatiana
Evidenţiere


