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PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA
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D I S P O Z I Ţ I E

din 23 martie 2021 nr. 33 -d

Cu privire la instituirea comisiei 
de evidenţă şi evaluare a cadourilor

în conformitate cu art.54 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 
locală, art.16 din Legea integrităţii nr.82/2017, art.l 1 al Legii nr.25/2008 privind Codul de 
conduită al funcţionarului public, Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116/2020 privind regimul juridic al cadourilor, 
DISPUN:

1. Se instituie comisia de evidenţă şi evaluare a cadourilor oferite din politeţe sau 
cu prilejul anumitor acţiuni de protocol persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică 
şi funcţionarilor publici din cadrul aparatului preşedintelui, direcţiilor, secţiilor Consiliului 
raional Cimislia:
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Preşedintele comisiei: Aramă Tatiana - vicepreşedinte al raionului;
Secretarul comisiei: Bulat Tatiana - şef serviciu, Serviciul Contabilitate;
Membru comisiei: Vasluian Mariana -  specialist principal,aparatul preşedintelui;

Membrii supleanţi ai comisiei:
Torgai Vădim - vicepreşedinte al raionului;
Lupaşcu Ecaterina - specialist principal, Serviciul Contabilitate;
Ciubotaru Tamara -  specialist principal, Secţia administraţie publică.

2. Se numeşte dna Bulat Tatiana, şef serviciu, contabil-şef, Serviciul Contabilitate 
responsabilă de evidenţa Registrului de evidenţă a cadourilor admisibile şi de Registrul de 
evidenţă a cadourilor inadmisibile, şi de păstrarea cadourilor trecute în proprietatea 
Consiliului raional Cimislia.
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3. Se stabileşte că cadourile trecute în proprietatea Consiliului raional Cimislia vor 
fi expuse şi păstrate în biroul arhivei Serviciului Contabilitate din clădirea Consiliului 
raional Cimislia, etajul II.

4. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie dnei Aramă Tatiana, 
vicepreşedinte al raionului.

5. Componenţa Comisiei va fi substituită automat de persoanele desemnate în 
funcţiile respective.



6. Prezenta dispoziţie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:

- Persoanelor vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele 
raionului Cimişlia Mihail Olărescu

Ex: Vasluian Mariana 
Tel: 024122143

http://www.raioncimislia.md

