
REPUBLTCA MOLDOVA
CONSILruL RAIONAL CIMI$LTA

PROTECT

D E C rzru \, 2!l-//-
din &_@>{t-_2021

cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbirii si eliberlrii
legitimafiilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice

in conformitate cu:

- art. 4 alin. (3) din Legea nr.43512006 privind descentraltzarea administrativ[;

- art. 43, art. 46 din Legea nr. 43612006 privind administralia public[ local[;

- afi..21 din Lege anr. 122511992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice;

- pct. 6, 7 din Hotirdrea Guvernuluinr.69512018 privind aprobarea unor inlesniri sociale

suplementare victimelor represiunilor politice ;

in scopul implementdrii prevederilor Ordinului Ministerului Seneteii, Muncii qi

Protecfiei Sociale al Republicii Moldova ff. 128412018 cu privire la aprobarea

Instrucfiunii privind stabilirea mecanismului de evidenld gi distribuire a legitimafiilor

pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, Consiliul Raional Cimiglia

DECIDE:

l. Se instituie Comisia raionald pentru asigurarea schimblrii qi eliberIrii

legitimaliilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice (in continuare -
Comisia), dupd cum urmeazd'.

Preqedi ntele com isiei :

- vicepreqedinte al raionului;

Secretarul Comisiei:

- specialist principal, Serviciul Juridic;

Membrii Comisiei:

- $ef, Direcfia Asistenla Sociali qi Protecfie a Familiei;

- pregedinte a AO Societatea istoricl

,,$tefan cel Mare qi Sfrnt" din Cimiqlia;

- preqedinte al consiliului de administrare a

AO Societatea istoric6,,$tefan cel Mare

gi Sfint" din Cimiqlia.

Comisia iqi desfrqoarl activitatea in conformitate cu prevederile Instnrcliunii

privind stabilirea mecanismului de evidenl[ Ei distribuire a legitima{iilor pentru

victimele reabilitate ale represiunilor politice, aprobatl prin Ordinul Ministerului

Sanlt[tii, Muncii gi Protec{iei Sociale al Republicii Moldova ru'. 1284 din

09.11.2018 gi alte acte normative in vigoare.

Se stabileqte c[, incaz de incetare sau de suspendare a raportului de serviciu ale

unor membri ai Contisiei, atribu{iile acestora vor fi exercitate de persoanele nou

desemnate in funcliile respective, de locqiitorii acestora sau de persoanele care

asigur[ interimatul funcliei, frrd emiterea unei noi decizii in acest sens.

Vadim Torgai

Viorica Ciuntu

Mihail Motroi

Garaba Gabriela

Anastasia Balmuq

)

3.



4.

5.

Controlul asupra executlrii prezentei decizii se atribuie

vicepregedinte al raionului.

Prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor

cunogtin!6:

- Vicepreqedintelui raionului, dlui Vadim Torgai;

- Persoanelor vrzate;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimiqlia

Preqedintele qedinfei

Contrasemneazd:

Secretatul consiliului Gheorghe Netedu

dlui Vadim Torgai,

locale gi se aduce la

Coordonat:

Vicepregedinte al raionului

Avizatl.

Secretarul consiliului

$ef, Secfia Administra[ie Publica

Proiect elaborat:

Specialist principal, Serviciul Juridic

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu

Mariana Vasluian

@^-vioricaciuntu



Not[ informativi
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cu privire la instituirea Comisidi raionale pentru asigurarea schimblrii qi

I represiunilor politiceeliberlrii legitimafiilor victimelor reabilitate ale

Proiectul de decizie a fost elaborat ca urmare a implementArii prevederilor:

- art. 2l din Legea nr. 122511992 privind reabilitarea victimelor represiunilor

politice, conform c[ruia, persoarele reabilitate care au dreptul la inlesnirile

prevlzute de prezenta lege primesc legitimalia respectivi ;

- p.r. 6,7 din Hot[r6rea Guvernuluiru'. 69512018 privind aprobarea unor inlesniri

sociale suplementare victimelor represiunilor politice, conform c[ruia, consiliile

raionale vor asigura eliberarea Ei schimbarea legitima[iilor pentru victimele

reabilitate ale refresiunilor politice, cu retragerea concomitenti a legitimafiilor

de model vechi de la posesorii acestora;

- Ordinului Ministerului SenAtAUi, Muncii qi Protecliei Sociale al Republicii

Moldova nr. 128412018 cu privire la aprobarea Insttucliunii privind stabilirea

mecanismului de eviden([ si distribuire a legitimaliilor pentru victimele reabilitate

ale represiunilor politice.

Scopul urmlrit prin prezentul proiect constd in stabilirea modalitelii legale de

eliberare, evidenf[ gi distribuire a legitimaliilor pentru victimele reabilitate ale

represiunilor politice originare din raionul CimiElia.

Ca urmare a celor spuse, se propune Consiliului Raional Cimiqlia, adoptarea

prezentului proiect de decizie cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea

schimbarii si eliber[rii legitima{iilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice.

Specialist principal, Serviciul Juridic Viorica Ciuntu

la proiectul de decizie nr.,221fut- din J9
vire ln instituirea Comisidi raionale pentrt


