
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 03/09

din 30 iunie 2021
cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimblrii qi eliberirii

legitimafiilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice

in conformitate cu:
- art.4 alin. (3) din Legea nr. 43512006 privind descentralizarea administrativd;
- art. 43, arl. 46 din Legea nr. 43612006 privind administrafia public6 locald;
- art.2l din Legeanr. 122511992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice;
- pct. 6,7 din Hotf,rdrea Guvernului nr.69512018 privind aprobarea unor inlesniri sociale
suplementare victimelor represiunilor politice;

in scopul implementirii prevederilor Ordinului Ministerului Sdndtdfii, Muncii qi
Protecliei Sociale al Republicii Moldovanr. 128412018 cu privire la aprobarea Instrucfiunii
privind stabilirea mecanismului de evidenf5 qi distribuire a legitimafiilor pentru victimele
reabilitate ale represiunilor politice, Consiliul Raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se instituie Comisia raionald pentru asigurarea schimbdrii Ei eliberdrii
legitimaliilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice (in continuare -
Comisia), dup[ cum urmeazd:

Preqedintele comisiei :

- vicepre;edinte al raionului;
Secretarul Comisiei:

-  Serviciul Juridic;
Membrii Comisiei:

-  Direcfia Asistenfd Social[ ;i Protec{ie a Familiei;
-  a AO Societatea istoricd

$tefan cel Mare gi Sfdnt" din Cimi;lia;
E -  al consiliului de administrare a

AO Societatea istoricd,,$tefan cel Mare
Ei Sfdnt" din CimiElia.

2. Comisia igi desfrqoar6 activitatea in conformitate cu prevederile Instrucfiunii
privind stabilirea mecanismului de evidenfd qi distribuire a legitima{iilor pentru
victimele reabilitate ale represiunilor politice, aprobatd prin Ordinul Ministerului
SAndtafii, Muncii qi Protecfiei Sociale al Republicii Moldova nr. 1284 din
09.1 1.2018 qi alte acte normative in vigoare.

3. Se stabileqte c6, in caz de incetare sau de suspendare araporturilor de serviciu ale
unor membri ai Comisiei, atribufiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou



desemnate in funcfiile respective, de locfiitorii acestora sau de persoanele
asigurd interimatul funcfiei, fdrd emiterea unei noi decizii in acest s'ens.

4. Controlul asupra executlrii prezentei decizii se atribuie 
vicepre;edinte al raionului.

5. Ptezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunoqtin{E:
- Vicepreqedintelui raionului, ;
- Persoanelor vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a consiliului Raional

www.raioncimi$lia.md.
Cimiqlia

Preqedintele qedin(r

Contrasem neazilt,'
Secretatul consiliul




