
 

                               REPUBLICA MOLDOVA  

                 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 
 

DECIZIE nr. 1/22 

 

din 18 februarie 2020        or. Nisporeni 

 

„Cu privire la modificarea deciziei nr.3/17  

din 11 iulie 2019 cu privire la institirea  

Comisiei raionale privind 

protecția drepturilor omului” 

 
În temeiul art.43 a Legii R.M nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică 

locală  și Hotărîrea Parlamentului nr.89/2018 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni 

în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, Consiliul raional,  
 

Decide: 

 
1. Se modifică componența comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului aprobată 

prin decizia nr.3/17 din 11 iulie 2019 care după modificare va avea următorul conținut: 

Președintele comisiei        

Vasile Mărcuță- președintele raionului 

Vicepreședintele comisiei 

Sergiu Sococol -vicepreședintele raionului 

Secretar coordonator 

Axente Xenia- șefa Direcției asistență socială și protecție a familiei 

Membrii comisiei 

Eugenia Tulbure specialist principal  Direcția asistență socială; 

Ana Popescu specialist principal Direcția asistență socială; 

Igor Bescheru- președintele Asociației Nevăzătorilor din raionul Nisporeni; 

Cătălina Dînga - consilier raional; 

Tamara Volochitina- consilier raional; 

Daniela Tipa- specialist serviciu juridic Aparatul președintelui raionului Nisporeni; 

Gheorghe Bargan- șef Secție securitate publică, Inspectoratul de poliție Nisporeni; 

Elena Adam- medic obstetrician ginecolog IMSPSR; 

Maria Andronache- șef secție ME FC al DÎTS. 

 

2. În cazul demisiei / eliberării unui membru al comisiei din funcția deținută, membru 

devine persoana numită în funcția respectivă fără a emite un nou act normativ. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului dnul Vasile 

Mărcuță.   

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional     Ion Gangan     

     

 

Secretar interimar al  

Consiliului raional     Sergiu Zmeu     

  

 



Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de Daniela Tipa, specialist Serviciul juridic, persoana ce 

înaintează problema vizată. 

 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la modificarea deciziei nr.3/17 

din 11 iulie 2019 cu privire la institirea 

Comisiei raionale privind 

protecția drepturilor omului ,, 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de 18   februarie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se 

formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la 

subiectul vizat. 

 Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul 

corespunzător proiectelor de decizii. 

 Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat în formularea propusă. 

 

 

Serviciul juridic                                                                        Sergiu Zmeu  
 

 

 

 


