
DECIZIA 

Consiliului raional nr. 6/17 din 17 septembrie 2015 „ Cu privire la aprobarea 

Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației” 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26 

octombrie 2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican și fondurilor locale de 

susținere socială a populației, cu modificările și completările ulterioare; 

în baza art. 43, alin. (2) și art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, Consiliul raional Ștefan Vodă  

DECIDE: 

1. Se aprobă componența nominală a Consiliului de administrație al Fondului local de 

susținere socială a populației, în continuare Consiliu, conform anexei. 

2. Se stabilește că în caz de eliberare din funcție a membrilor Consiliului atribuțiile lor vor fi 

exercitate de persoanele nou desemnate în funcțiile respective, fără a fi adoptată o nouă decizie a 

Consiliului raional. 

3. Se abrogă anexa nr. 3 a deciziei Consiliului raional nr. 7/6 din 13.11.2003 „Cu privire la 

instituirea Fondului local de susținere socială a populației și aprobarea componenței Consiliului 

de administrație a acestuia”. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Vasile Gherman, 

vicepreședintele raionului. 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință: 

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat; 

Direcției asistență socială și protecția familiei; 

Direcției finanțe; 

Persoanelor nominalizate; 

Prin publicare pe pagina web  

și în Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Președintele ședinței 

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional  

Ion Țurcan 

 

Anexă 
la decizia Consiliului raional Ștefan Vodă 

nr. 6/17 din 17 septembrie 2015 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației 

 

Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, președintele consiliului; 

Viorica Nastasiu, șef, Direcția asistență socială și protecția familiei, director executiv al 

fondului local de susținere socială a populației; 

Daniela Prutean, specialist coordonator al Fondului local de susținere socială a populației, 

secretarul Consiliului; 

Membrii Consiliului: 

Vitalie Rusanovschi, șef adjunct, Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat;  

Mariana Haret, director, IMSP CS Ștefan Vodă; 

Ina Căliman, șef, direcția finanțe; 

Raisa Burduja, șef, direcția învățământ; 

Vinidict Lutenco, consilier raional, președintele Uniunii teritoriale Ștefan Vodă a sindicatelor 

din agricultură și alimentație; 

Nicolae Orlov, consilier raional, președintele veteranilor de război și muncă; 

Sergiu Dodonov, președintele Uniunii raionale a veteranilor conflictului armat de pe Nistru; 



Rodica Verebcean, șef, Serviciu de asistență comunitară. 

 


