
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DDCIZIE nr.4l4
din 09 iunie 2021

Cu privire la instituirea Comisiei raionului $tefan Vodd
pentru protectia drepturilor omului

in temeiul cap. V din anexa nr. 2 gi anexa tr. 3, art. 3 din Hotdrdrea Guvernului nr. 65 din
1 1 februari e 2019 cu privire la Consiliul naJional pentru drepturile omului,
inbazaart.43 alin. (2), art.46 din Legea privind administralia publicd locald nr.436-XVI din

28 decembie2006, Consiliul raional $tefan Vodd DECIDE:

1. Se instituie Comisia raionului $tefan Vodd pentru protecfia drepturilor omului, in continuare

Comisie, conform anexei nr. l.
2. Se aprobd Regulamentul de activitate al Comisiei, conform anexei nr. 2.

3. Se desemneazd coordonator in domeniul protecliei drepturilor omului pentru raionul $tefan Vod6,

geful direcliei generale asisten(d sociald ;i proteclia familiei, care igi va desfrguta activitatea

conform Regulamentului privind activitatea coordonatorului in domeniul drepturilor omului, aprobat

prin Hotlrdrea Guvernului nr. 65 din 11 februarie 2019 ctt privire la Consiliul naJional pentru

drepturile omului.
4. SeabrogddeciziaConsiliuluiraional nr.1/25din21 martie2019 cuprivirelainstituirea Comisiei

raionului $tefan VodE pentru proteclia drepturilor omului.
5. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie preqedintelui raionului $tefan Vodd.

6. Prezenta decizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe pagina

web a Consiliului raional $tefan Vodd gi se aduce la cuno;tin{d:
Preqedintelui raionului $tefan Vodd;
Conducdtorii instituliilor nominalizate;
Direcfiei asistenld sociald qi proteclia familiei; :"

a:
Pregedintele gedinfei

Contrasemneazd:
Secretarul Consiliul raional

exandru Chitu
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Ion furcan



la decizia Con

COMPONENTA
comisiei raionului $tefan vodi pentru protecfia drepturi

Pregedinte: Preqedinteleraionului$tefanVod6;
Vicepreqedinte: Vicepregedintele raionului responsabil pentru probleme sociale;

Secretar: $ef adjunct ai direcliei generale asisten{d sociald 9i protecJia familiei;

Membrii: $ef al directiei generale educa{ie;

$ef al IMSP Centrul de sdndtate $tefan Vodd;

Directorul al IMSP Spitalul Raional $tefan VodS;

$ef al Inspectoratului de Polilie $tefan Vodd;

Coordonator al Serviciului de Supraveghere de Stat a Sdndtd{ii Publice $tefan Vod6.

Specialistul principal din cadrul aparatului pregedintelui raionului, responsabil de

problemele juridice;
preqedintele, Comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional

$iefan Vodd pentru administratie publicd, mass-media, drepturile omului, numiri,

petitii 9i disciPlini.
R-prezentaf i ai doud ot ganiza[ii neguvernamentale (ONG) din domeniu'

t.

2,

a)

b)

c)
d)

3.

4.

5.

Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional $tefan VodI

nr.414 din 09 iunie 2021

Regulamentul
Comisiei raionului $tefan Vod[ pentru protecfia drepturilor omului

I. DisPozi{ii generale

Comisia raionald pentru proteclia drepturiior omului (in continuare - Comisia) este instituita

in scopul asigurarii implementdrii eficiente a documentelor de politici nafionale din domeniul

drepturilor omului la nivel local.
il. Atribufiile Comisiei

Comisia exercitd urmdtoarele atribuJii: :'- '

entele de politici nationale de protecJie a drepturilor omului;

p.ogru*"i" locale privind aplicarea documentelor de politici naJionale

in domeniul protecJiei drepturilor omului la nivel local;

monitorizeazd respectarea drepturilor omului la nivel local;

elaborcazd rapoarte semestriale privind respectarea drepturilor omului la nivel local 9i le

remite Secretariatului permanent.
ilI. Organizarea gi funcfionarea Comisiei

Comisia raional6 pentru proteclL drepturilor omului este creatd de autoritatea publicd locald

de nivelul doi.
Din componenJa Comisiei fac parte pregedintele, vicepregedintele, secretarul, reprezentanli a

subdiviziunilor Consiliului raional cu flrept de vot'
Comisia raionald pentru proteclia drepturilor omului activeazd in baza prezentului

Regulament.
Act-ivitatea Comisiei este asiguratd de cdtre direclia asistenJd sociald gi proteclia familiei.

Funclia de pregedinte a Comisiei este exercitatd de cdtre preqedintele raionului.
6.
7.



8.

9.

Funclia de vicepregedinte a Comisiei este exercitatd de cdtre
probleme sociale.
Funcfia de secretar al Comisiei este exercitatd de cdtre geful-adj

asistentd sociald gi protecfia familiei.
10. Pregedintele conduce intreaga activitate a Comisiei, delegdndu-gi

vicepregedintelui.
I l. Pregedintele Comisiei exercitd urmdtoarele atribuJii:
a) coordoneazd activitatea Comisiei;
b) stabilegte responsabilita{ile membrilor Comisiei;
c) convoacd gi conduce gedinJele Comisiei
d) reprezintd Comisia in relatiile cu terfii.
12. Secretarul Comisiei exercitd urmdtoarele atribuJii:
a) asigurd activitatea Comisiei;
b) acordd asistenJd organizationald Comisiei;
c) pregdtegte materialele pentru gedin{ele Comisiei
d) elaboreazd Planul de lucru anual al Comisiei;
e) elaboreazd agenda gedinlelor Comisiei gi asigurd distribuirea

ului pe

in termeni a acesteia cdtre

membrii Comisiei;

D asigurd prezentarca de cdtre raportori a informafiei necesare privind subiectele de pe ordinea

de zi a gedinlelor Comisiei;
g) intocmegte proiectele de decizii gi procesele-verbale ale gedin{elor Comisiei;
h) elaboreazd rapoartele semestriale privind respectarea drepturilor omului la nivel local 9i le

remite S ecretariatului permanent.

D asigurd publicarea gi actualizarea informafiei despre activitatea Comisiei pe pagina oficiald a

Consiliului raional;
j) asigurd activitatea de corespondenfd;

13. $edintele Comisiei se convoacd trimestrial gi la necesitate.

14. gedin{ele Comisiei sint deliberative in prezenJa majoritSlii membrilor cu drept de vot a
acesteia.

15. La gedinlele Comisiei pot fi invitali reprezentanJi a altor institulii.
16. De regul6, subiectele Comisiei se propun de citre pregedintele qi secretarul Comisiei, dar pot

fi propuse gi de membri.
17. Agenda gedinJelor este elaboratd de Secretar, se aprobd de pregedintele Comisiei qi se

distribuie membrilor cel pulin cu trei zile inainte de gedintd.

18. Lucr[rile gedinlelor se consemneazd in procesele-verbale, care se semneazd de cdtre

pregedintele gi secretarul Comisiei. Procesul-verbal se intocmegte in cel mult trei zile de la
data in care a avut loc aedinfa.

19. Deciziile Comisiei se adoptd cu votul majoritafli membrilor cu drept de vot la gedinfd. Incaz
de paritate de voturi, se considerd cd decizia nu a fost adoptatd, iar examinarea subiectului se

amdnS pentru urmdtoarea gedinfS.

20. Deciziile Comisiei sAnt executorii pentru subdiviziunile gi institutiile vizate.

21. Informafia privind activitatea Comisiei se publicd pe pagina oficiald a Consiliului raional

$tefan Vodd.


