
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA

DISPOZIŢIE
din UtCLfr 'f'/C 2021 nr._ 3 f - J

cu privire Ia constituirea grupului
de lucru pentru problemele veteranilor şi participanţilor 
la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl 
din cadrul raionului Cimişlia

în temeiul art. 54 alin. (1) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 „privind Administraţia Publică 
Locală”, Legea nr. 190 din 08.05.2003 cu privire la veterani, Procesul -  verbal al şedinţei Consiliului 
naţional pentru problemele veteranilor de război din 24 ianuarie 2020, Dispoziţia Guvernului nr. DG 
204-d din 31.12.2020 cu privire la aprobarea planului de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect”, pentru 
consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război pentru 
perioada 2021-2023 şi în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă veteranii de război 
din cadrul raionului Cimişlia, DISPUN:

1. Se instituie grupul de lucru pentru problemele veteranilor de război din cadrul raionului, după 
cum urmează:

Preşedintele grupului de lucru:
- Vădim TORGAI, vicepreşedintele raionului Cimilşlia;

Secretarul grupului de lucru:
- Vladislav NIJEBERSCHI, specialist, secţia recrutare-încorporare al SAM (l.d.p. Cimişlia);

Membrii grupului de lucru:
- Sergiu ALEXANDREANU, preşedintele Asociaţiei Obşteşti Uniunea Veteranilor 

războiului din Afganistan;
- Mihail BIVOL, preşedintele Asociaţiei Obşteşti Cernobîl;
- Sergiu PRISACARU, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Tiras-Tighina”;
- Ion ŢURCANU, vicepreşedintele Asociaţiei Obşteşti „Sf. Gheorghe Biruitorul”;
- Gheorghe DONES, şef, Secţia administrativ-militară (l.d.p. Cimişlia);
- Mihail MOTROI, şef, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei;
- Valentina ALEXANDREANU, specialist principal, Casa Teritorială de Asigurări Sociale 

Cimişlia.
2. Grupul de lucru va activa şi se va întruni în şedinţe la necesitate, dar nu mai rar de o data în 

trimestru;
3. Grupul de lucru va sistematiza şi examina problemele veteranilor şi la necesitate va înainta 

propuneri organelor competente pentru soluţionarea lor;
4. Se stabileşte Linia Fierbinte pentru apelurile telefonice pentru comunicare cu veteranii -  nr. 

de telefoane -  0241 21063( între orele -  8:00-17:00), 079601064 (24 ore);
5. Se stabileşte că în cazul eliberării din funcţia deţinută a membrilor comisiei, atribuţiile lor în 

cadrul acesteia vor fi preluate de persoanele nou angajate fără a emite o nouă dispoziţie;
6. Executarea prezentei dispoziţii se atribuie dlui Vădim TORGAI, vicepreşedintele raionului

Cimişlia; 7]
7. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-1 asum.

Preşedintele raionului Cimişlia Mihail OLĂRESCU


