
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

 

D E C I Z I E  
Proiect 

 

din  26 octombrie 2017  nr.05/05 

 

 

“Privind aprobarea componenței nominale  

a comisiei speciale  pentru selectarea persoanelor  

care solicit indemnizații unice și modificarea  

regulamentului de activitate al acesteia” 

 

 

În temeiul art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 

28.12.2006, art.43 din Legea privind administrația publică locală nr.436 din28.12.2006, pct.9 din 

anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului nr.836 din 13.09.2010 cu privire la acordarea indemnizaților 

unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurea caselor vechi unor categorii 

de cetățeni, Consiliul raional Cimișlia, 

 

 

D E C I D E : 

1. A aproba în redacție nouă componența nominală a comisiei speciale pentru selectarea 

persoanelor care solicită indemnizații unice pentru construcția sau procurarea spațiului 

locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, potrivit anexei nr.1. 

2. A stabili, în caz de încetare sau de suspendare a raporturilor de serviciu ale unor membri ai 

Comisiei, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou desemnate în funcțiile 

respective sau de locțiitorii acestora, sau de persoanele care asigură interimatul funcției de 

conducere, fără emiterea unei noi decizii. 

3. A modifica pct.8 din Regulamentul comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care 

solicită indemnizații unice conform Deciziei Consiliului raional nr.01/21 din 28.02.2014 

după cum urmează : ” Ședința comisiei speciale se consideră deliberativă dacă la aceasta 

sînt prezenți 50+1 din membrii desemnați”. 

4. Se abrogă Decizia  Consiliului raional Cimișlia nr.09/02 din 23.12.2016 ”Privind 

aprobarea componenței nominale a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care 

solicită indemnizații unice”. 

5. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului 

Cimișlia. 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicarea pe pagina oficială a Consiliului 

raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

Președintele ședinței 

Secretarul Consiliului       SPÎNU Vasile 

 
Coordonat:                                                                                            Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Avizat:                                                                                                  Vasile Spînu, secretarul Consiliului 

 Anatolie Casap, șef Secție AP 

 

Proiect elaborat de:                   Olga Gorban,  Şef  Direcţie finanţe 

 

http://www.raioncimislia.md/


Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional   

nr.05/05      din 26.10.2017 

 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ   

a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care solicită  

indemnizații unice pentru construcția sau procurarea spațiului  

locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni 

 

 

 

Președintele  comisiei :  - OLĂRESCU  Mihail, Președintele raionului;  

 

 

Vicepreședintele comisiei: - CASAP Anatolie, Șef secție administrație publică; 

 

 

Secretarul comisiei :  - GORBAN Olga, Șef  direcție finanțe Cimișlia; 

 

 

Membrii comisiei:  

 

 

- RAILEANU  Iurie, Vicepreședinte al raionului ; 

- DONES  Gheorghe, Șef  secție administrativ-militară; 

- MOTROI Mihail, Șef  direcție asistență socială și protecție a familiei; 

- TOCARU Vasile, Șef direcție dezvoltare teritorială; 

- LUPAȘCU Vasile, Arhiect, șef al raionului; 

- ALEXANDRIANU Sergiu , președintele Uniunii veteranilor războiului din Afganistan;  

- BALMUȘ Anastasia , președintele AO ”Societatea Istroică Ștefan cel Mare  și Sfînt” 

- BIVOL Mihail , președintele AO ”Cernobîl” din raionul Cimișlia 

- ȚURCANU Ion , președintele AO ”Sfîntul Gheorghe Biruitorul” a veteranilor războiului din  

Transnistria, consilier raional; 

 

- Primarul  UTA în care domiciliază solicitantul de indemnizație unică.                    

 

 

 

Secretarul Consiliului         Vasile  SPÎNU                                                                                                                                                 

 

 

                             

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 
La decizia “Privind aprobarea componenței nominale a comisiei speciale  pentru selectarea 

persoanelor care solicit indemnizații unice și modificarea 

regulamentului de activitate al acesteia” 

 

 

Stimați domni, 

 

În legătură cu neprezentarea repetată a unor membri ai coomisiei ce face obiectul prezentei 

decizii la ședințele desfășurate în acest sens, în temeiul art.4 alin.(2) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art.43 din Legea privind administrația 

publică locală nr.436 din 28.12.2006, pct.9 din anexa nr.1 al Hotărîrii Guvernului nr.836 din 

13.09.2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea 

spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, se propune spre aprobare 

consiliului raional Cimișlia, prezentul proiect de decizie ce are drept scop aprobarea în redacție 

nouă componența nominală a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care solicită 

indemnizații unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor 

vechi unor categorii de cetățeni, potrivit anexei nr.1 la proiectul de decizie nominalizat. 

 

De asemenea, avînd în vedere fluctuația funcționarilor din cadrul Consiliului raional Cimișlia, se 

propune stabilirea faptului că, în caz de încetare sau de suspendare a raporturilor de serviciu ale 

membrilor Comisiei, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou desemnate în funcțiile 

respective sau de locțiitorii acestora, sau de persoanele care asigură interimatul funcției de 

conducere, fără emiterea unei noi decizii. 

 

Totodată, se propune abrogarea deciziei Consiliului raional Cimișlia nr.09/02 din 23.12.2016 

”Privind aprobarea componenței nominale a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care 

solicită indemnizații unice”în legătură cu aproparea prezentului act administrativ. 

 

Componența comisiei o vizualizați în cuprinsul anexei nr.1 a prezentului proiect de decizie. 

 

Avînd în vedere cele expuse, se propune spre aprobare proiectul de decizie Privind aprobarea 

componenței nominale a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care solicită 

indemnizații unice și modificarea regulamentului de activitate al acesteia care are drept scop 

deblocajul activității comisiei pentru viitor. 

 

 

Casap Anatolie, 

Secția Administrație Publică 

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

