
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, rc.2,Tel: +313 235 22058,22650,

Fax: +373 235 20662,

e-mail: consiliu.orhei@or.md http://wwv'.or.md

DECIZIA Nr.7i 15

din l3 decembrie 2019

Cu privire la modificarea decizieiConsiliului raional nr.lll4 din 09 februarie 2018 " Cu privire la

instituirea Comisiei pentru evaluarea necesitSlii acorddrii ajutorului financiar din Fondul de Rezervd a

Consiliului raional"

in temeiut prevederilor art.43(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administra{ia

publicd localS, art.62 al Legii nr.l00 din 22 decembrie 2017 privind actele normative, Consiliul Raional

DECIDE

l.Se modificd punctul I al deciziei Consiliului Raional nr. 1ll4 din 09 februarie 2018 " Cu privire

la instituirea Comisiei pentru evaluarea necesitdlii acorddrii ajutorului financiar din Fondul de Rezervd a

Consiliului raional" care va avea urm[torul cuprins

" I Se instituie Comisia pentru evaluarea necesitSlii acorddrii ajutorului financiar din Fondul de RezervI

a Consiliului raional in urmitoarea componenfd:
PreEedinte

Dinu Jurcanu - pregedintele raionului;
Vicepreqedinte

MarinaCravcenco -vicepre;edinteleraionului;
Secretar

Natalia Bovcun - secretar - administrativ aparatului pre;edintelui raionului.

Memtrri:
Tatiana Platon - vicepre;edintele raionului;
Ion Racu - gef, Direclia Generald Asistentd Sociald gi Protec{ie a Familiei;

Galina Colun - qef, Directia Generald Finan{e;

Svetlana Ulanova - consilier raional, preqedintele comisiei consultative de specialitate

administra{ie publici qi drePt;

Nelli Parutenco - consilier raional pregedintele comisiei consultative de specialitate

economie, buget, fi nan{e;

Radu Bugild - consilier raional preqedintele comisiei consultative de specialitate

agriculturd, industrie, construcfie ;i proteclia mediului;
Tatiana Gore - consilier raional;

Ion Rotari - consilier raional;

Iurie Luplcescu - gef,IMSP Centrulde Sdndtate nr.l Orhei;

Mihail Sorocean - director, Casa TeritorialS de Asiguriri Sociale Orhei;

Natalia Apraschin - specialist, Directia Generald Asistenfi Social[ 9i Protectiea Familiei."

2.Vicepregedintele raionului dna Platon Tatiana, comisia consultativd de specialitate educafie,

proteclie socialS, cultur6, sdndtate public6, tineret gi sport ( pre;edinte dl. Cabdtut Alexei), vor asigura

controlul

Pregedintele Evgheni Pisov

Serghei CaramanSecretarul Consi

decizii
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