
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULU $TEFAN V0rla

DrslozrTm ^"r. /f -q_,di" JF t'LLA;-zazr
Cu privire la aprobarea
componenlei nominale a comisiei
teritoriale pentru ajutoarele umanitare

Aferent scrisorii Ministerului S6n6tiilii, Muncii qi Protecfiei Sociale nr.372drn 09.06.2021;
in scopul executirii prevederilor 149U2A02 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii

Moldova, a Hotir6rii Guvernuluir. 6ffi12003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de recepfionare, pistrare, distribuire qi widenfa a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova
qi Hot[rf;rii Guvernului nr. I14A2AA3 despre aprobarea Regulamentului-tip al comisiei teritoriale
pentru aj utoarele umanitare;

in temeiul art. 53 alin. (2), art. 54 din l,egea nr. 43612AA6 privind administralia public[ localS,

Pregedintele raionului $tefan VodI DISPUNE:

l. Se aprobi componenfa nominall a comisiei teritoriale $tefan Vod[ pentru ajutoarele umanitare
(in continuare - comisia teritoriali) dupa cum urmeazi:

Preqedinte -  vicepregedintele raionului,
secretar - , specialist principal, Direcfia economie qi atragerea investifiilor;
membri: -  Eef Direclia generald asistenfd socialfl qi protecfie a familiei;

-  gef Direc{ia generald educa}ie;
- , qef secfia consultativd" I.M.S.P. <Spitalul yaional Stefan Vodd>>;
- , coordonator al Serviciului supravegherii de stat a sdndtilii publice pe

raionul $tefan Vodd;
-  gef al Secfiei situalii exceplionale $tefan Vod6;
-  preqedinte al consiliului Organizafiei veteranilor din raionul $tefan

Vod6, consilier raional.

2. Comisia teritoriali iqi va desffiEura activitatea in baza Regulamentului comisiei teritoriale
$tefan Vodi pentru ajutoarele umanitare, aprobat prin decizia Consiliului raional $tefan Vod6.

3. Se stabileqte, cd, in eaz de eliberare din funclia ocupatii a membrului Comisiei teritoriale,
calitatea de membru a acestuia in cadrul comisiei va fi exercitatfl de c[tre persoana nou-numit[ sau
care exercitd interimatul la functia respectivd, ftri a fi aprobatii o noui dispozigie a Preqedintelui
raionului in acest scop.

4. Se abrogd dispozifia Preqedintelui raionului $tefan Vod[ nr. 98-a din 26 august 2015 <Cu
privire la instituirea comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare>.

5. Controlul asupra executdrii prezentei dispozi;ii se incredinfeazl dlui Vladimir Baligari,
raionului.vicepreqedinte al

6. Prezenta qi se aduce la cunoqtinla
persoanelor qj

tn

a vizatpgprincipal (domeniul juridic)

Vasile MAXIM




