fiP
REPUBLICA MOLDOVA

MUNICIPIUL CHI$mAu

PRIMAR GENERAL
00023r65

DISPOZITIE

Cu privire la instituirea Grupului de lucru
pentru problemele veteranilor de rdzboi

din municipiul ChiEinZru

Av6nd in vedere scrisoarea Ministerului Apdrdrii al Republicii Moldova
nr. Ill202 din 13.02.2020 privind procesul-verbal al gedin{ei Consiliului nafional pentru
problemele veteranilor de rdzboi din 24.0I.2020, instituit prin Hotdrdrea Guvernului
rtr. 2012020, in scopul efrcientizdrii comunicdrii'dintre autoritSlile administrafiei publice
municipale qi asocialiile obgtegti ale veteranilor de ftzboi din municipiu, in temeiul Legii
nr. 19012003 ,,Cu privire la veterani", art. 29 (I) gi art. 32 (l) din Legea nr. 43612006 ,,Privind
administrafia publicd locald", art. 15 (1) qi art. 16 (1) din Legea nr. 13612016 ,,Privind statutul
municipiului Chigindu", Primarul General al municipiului Chiqindu DISPIINE:
1. Se instituie Grupul de lucru pentru problemele veteranilor de rdzboi din municipiul
Chigin[u, in urmdtoarea componenli nominald:
Pregedinte al Gnrpului de lucru:

CUTASEVICI Angela

-

viceprimar al rnunicipiului Chiqindu

Vicepreqedinte al Grupului de lucru:

CEBAN Ilie

-

viceprimar al municipiultri Chigindu

Secretar al Grupului de lucru:

MEREACRE Vasile

-

consilier

?n

cabinetul Primarului General

Membri ai Grupului de lucru:
ALERGU$ Victor

-

preEedinte

al Uniunii Veteranilor Rdzboiului din

Afganistan

ARMA$U Alexei

-

pregedinte al A.O. a Veteranilor gi Pensionarilor
Ministerului Afacerilor Interne din Republica Nloldova

BLZGU Anatolie

-

preqedinte al A.O. ,,Migcarea Refugialilor Transnistreni"

BOGDAN Valeriu

$ef al Direcjiei asistenfd

juridic[

BUCEARSCHI Tatiana

gef al DirecJiei generale asistenfd sociald qi sdndtate

DUBITA Ghenadie

;ef adjunct al Direcliei generale locativ-comunale

qi

amenajare

CARAMAN Anatolie

preqedinte al Asocialiei Veteranilor Rdzboiului din 1992
,,Tiras - Tighina"

cAeAIANA rudor

preqedinte al Uniunii,,Cernobdl"

ENOMIN Iuri

pregedinto al Consiliului mtrnicipal al veteranilor

IACUBOV Vasile

preqedinte al A.O. <Uniunea veteranilor de
I 992 pentru independenf d,,Eternitate">>

SOROCHIN Dina

gef interimar al SecJiei social-umanitare gi relalii
interetnice din cadrul Direc{iei administrafie publicd

rdzboi

din

1ocal6.

2. Grupul de lucru va examina problemele inaintate de cltre asociafiile obgteqti ale
veteranilor de rdzboi din municipiul Chisinau gi va inainta propuneri Primarului General al
municipiului Chigin[u, in vederea solu]iondrii acestora, in limitele competenlelor
autoritdlilor administrafiei publice locale, in con"diliile legii.
3. Grupul de lucru se va convoca la necesitate, la propunerea membrilor Grupului.

4. Se stabilegte c[, in caz de eliberare a membrilor Grupului de lucru din funcliile
de{inute, atribuJiile lor in cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate in
funcfiile respective, frrd, emiterea altei dispozilii aPrimarului General.

5. Lucrdrile de secretariat in cadrul Grupului de lucru vor fi efectuate de cdtre
funcfionarul public din cadrul Secfiei social-umanitard qi rela{ii interetnice a Direc{iei
administralie publicd

1o

ca15.

6. Prezenta dispozilie va fi

expediatd Consiliului najional pentru problemele
veteranilor detdzboi, precum gi membrilor Grupului de lucru.

7. Controlul execut[rii

prezentei dispozilii se pune
municipiului Chiqindu, doamna Angela CUTASEVICI.

in sarcina viceprimarului

GENERAL

BAN

