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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 22058,22650,

Fax: +373 235 20662.

e-mail: cr orhei@Jahoo.com http://www.or.md

DECIZIA Nr.3/9
din 04 mai 2018

Cu privire la aprobarea Programului teritorial gi Planului teritorial de ac{iuni pentru realizarea
Programului national privind controlul tutunului pentru anii 2018-2021.

in temeiul prevederilor axt. 43 (l) lit. j) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adminisfatia
public[ local[, art.l2 all,egii nr.l0-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a s[ndtitii publice,

Holnrdrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1015 dn 23.11.2017 privind aprobarea Programului nafional privind
coritrolul tutunului pentru anii20l7-2021giaPlanului de acJiuni pentru implementarea acestuia, Consiliul raional
Orhei

l

;

I

J)
:.

4

)

6

realizfini obiectivelor trasate in domeniul controlului i, cu prezentarea, in caz de necesitate, a

propunerilor de rigoare in functie de condiliile reale din teritori
Vicepregedintele raionului dl. Iurie Siloci comisia de tn problemele sociale (pregedinte dna C. Onila)
vor asigura oontrolul executdrii

DECIDE:

Se aprobS:
l.l Programul teritorial privind controlul tutunului pentru anii20l8-2021(anexa 1)

1.2 Planul de actiuni in scopul realizlrii Programului nalional privind controlul tutunului pentru anii 2018-
2021(anexa2).

1.3 Componenfa nominald a Consiliului Teritorial Coordonator in domeniul Confiolului Tutunului (anexa 3).
1.4 Regulamentul Consiliului Teritorial Coordonator in domeniul Controlului Tutunului (anexa 4).

Directiile qi serviciile interesate ale Consiliului raional, autoritAflle publice locale de nivelul I, conducdtorii
serviciilor descentralizate gi desconcentrate in teritoriu, ONG-urile interesate in acest domeniu, vor asigura, ln
limitele competentelor atribuite, rcalizareaprezentei Decizii, qi vor raporta anual, pftrd la I februarie Consiliul
Teritorial Coordonator in domeniul Controlului Tutunul, care va generaliza'informatiile gi va prezenta

Ministerului Strndtdtii, Muncii qi Protecliei Sociale, cdtre 28 februarie raportul integral privind rcaliz-nea
Deciziei lncauzA.
Se stabileqte cf, finanfarea mdsurilor planificate se va efectua din contul identificirii alocatiilor de cdtre entiti{ile
implicate in realizarea activitdlilor, precum Ei din alte surse, conform legislatiei in vigoare.
Se propune surselor mass-media locale sI asigure spafiu pentru familiarizarea pe larg a populaJiei despre

impactul tabagismului asupra s[natdlii gi promovarea unui mod sdndtos de viatd.

Centrul de Sdnf,tate Public[ Orhei (qef, dl V. Dodu) va asigura monitorizarea permanentl asupra organizdrii 9i

Preqedintele qedinlei

Secretarul Consiliului

Valeriu Covaq

Serghei Caraman
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