REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 4/14
din 19 iunie 2018
Cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru
protecția persoanelor aflate în situații de dificultate
În temeiul Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării
funcționării Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor
defavorizate aprobat prin decizia consiliului raional Edineț nr.4/4 din 19 iunie 2018,
ţinînd cont de avizele comisiilor consultative pentru economie, buget, administrarea
bunurilor, juridică, numiri şi imunităţi, şi pentru probleme sociale şi asistenţă medicală,
Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se aprobă componența Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de
dificultate, precum urmează:
GARAS Iurii
- președinte al raionului, președinte al Comisiei,
GHEORGHIȚĂ Sergiu - vicepreședinte al raionului, vicepreședinte al Comisiei,
COBIAC Anastasia
- specialist superior DASPF, secretar al Comisiei,
NEPEIVIDA Igori
- consilier raional, membru al Comisiei,
CIOBANU Valerian
- șef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, membru
al Comisiei
BOTNARU Stela
- șef Direcție Finanțe, membru al Comisiei,
CHILIVNIC Olga
- reprezentant Inspectoratul de Poliție Edineț, membru al
Comisiei,
GUȚAN Oleg
- şef IMSP “Centrul de Sănătate Edineț”, membru al Comisiei,
MELNIC Nicolai
- vicepreimar or. Cupcini, membru al Comisiei,
VASILCOV Rodelia
- viceprimar mun.Edineț, membru al Comisiei,
SOROCAN Ecaterina
- Asociaţia Obştească ,,Salve”, mun. Edineţ, membru al
Comisiei.
2. Decizia se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
- Președintelui raionului;
- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț;
- Oficiului Teritorial Edineț a Cancelariei de Stat.
Total consilieri: 33;
Prezenți: 26;
Au votat: pro -26; împotrivă - 0; s-au abținut - 0.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ
Şef Direcţie Asistenţă Socială
şi Protecţie a Familiei
nr. 4/14
mun. Edineț, 19 iunie 2018

Ovidiu FLOREA
Ion SAMSON
Valerian CIOBANU

