REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 4/9
din 19 iunie 2018
Cu privire la modificarea unor decizii
În temeiul art. 43 din Legea Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 1225 din
08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Legii Republicii
Moldova nr.186 din 29.06.2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225
din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Hotărîrii
Guvernului nr.627 din 05 mai 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse
represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare
a represiunilor politice, demersului primarului s. Hlinaia nr.38 din 28 mai 2018,
cererii primarului s. Bădragii Vechi din 18 iunie 2018, avizelor comisiilor
consultative pentru economie, buget și administrarea bunurilor, juridică, numiri și
imunități, şi pentru probleme sociale şi asistenţă medicală, Consiliul raional Edineț
DECIDE:
1. Se modifică decizia Consiliului raional Edineţ nr. 3/8 din 23 iunie 2017 “Cu
privire la comisia privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora
sau achitarea compensațiilor, persoanelor supuse represiunilor politice”
precum urmează:
 în alin. 1 sintama „CIOBANU Valerian” se substituie prin sintagma
„GHEORGHIŢĂ Sergiu”;
 în alin. 2 sintagma „GUBCEAC Dmitrii” se substituie prin sintagma
„MATRENIUC Mircea”;
 în alin. 9 sintagma „FRUNZĂ Diana -şef-adjunct Direcţie Asistenţă
Socială şi Protecţie a Familiei Edineţ” se substituie prin sintagma
„CIOBANU Valerian -şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei”.
2. Se modifică decizia Consiliului raional Edineţ nr.3/1 din 15 mai 2018 “Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele
redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2018” precum urmează:
 în anexa nr.1 poziţia 4 sintagma “construcția fintînii arteziene pentru
gimnaziu și grădinița de copii din localitate” se substituie prin sintagma
“reparaţia apeductului existent şi conectarea gimnaziului şi grădiniţei de
copii din localitate”;
 în anexa nr.1 poziţia a 5 sintagma „procurarea inventarului pentru
grădinița de copii – 11000 lei, cofinanțare la proiectul transfrontalier din
cadrul programului comun România - R. Moldova 2014-2020 – 30000
lei” se substituie prin sintagma “11000 lei – procurarea inventarului
pentru grădinița de copii, 30000 lei – finanţarea lucrărilor de amenajare a
localităţii, la intrarea în sat”.

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
Preşedintelui raionului;
Primarului s. Hlinaia;
Primarului s. Bădragii Vechi;
Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat.
Total consilieri: 33;

Prezenți: 26;
Au votat: pro -26; împotrivă - 0; s-au abținut - 0.
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