
 

 

    

 REPUBLICA MOLDOVA  

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 
 

   

DECIZIE nr. 1/32 

 

din 18 februarie 2020        or. Nisporeni 
 

„Cu privire la premierea   

sportivilor de performanță” 

            

 În conformitate cu art. 43, 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia  publică locală, prevederile lit. e), p. 5 cap. II din Regulamentul privind 

constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional și utilizarea mijloacelor acestora”, 

urmărind scopul promovării și dezvoltării culturii fizice și sportului din raion, Consiliul raional, 

 

Decide: 

 

1. Se premiază, din Fondul de rezervă al Consiliului raional, pentru obținerea în anul 

2019 a rezultatelor excelente apreciate pe arena europeană și mondială 

următoarelor persoane – sportivi de performanță, locuitori ai raionului Nisporeni: 

- Tretiacova Ecaterina, Maestru internațional al Sportului, Campioană Mondială și 

Europeană – 7000 lei  

- Robu Marin, Campion Mondial, Vicecampion European, Maestru Internațional 

al Sportului –  7000 lei; 

- Musteață Mihail, Campion European, Maestru al Sportului – 7000 lei 

- Bour Igor, antrenor, Maestru Internațional al Sportului – 7000 lei 

- Brașoveanu Grigore – Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Lucrător Emerit 

în domeniul culturii fizice și sportului din Republica Moldova – 7000 lei. 

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Aparatului președintelui raionului. 

 

 

 

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 Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și 

Sport, persoana ce înaintează problema vizată. 

 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la premierea 

sportivilor de performanță ,, 

 

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  

 

 

 

 


