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DECIZIE nr. 1/___                              

 

din  21 martie 2019                                                                                                        Proiect 

 
 „Cu privire la constituirea Comisiei raionale 

 pentru evidența, asigurarea schimbării şi  

eliberării legitimaţiilor pentru victimele  

reabilitate ale represiunilor politice” 

 

Ținînd cont de Circulara Agenției Naționale Asistență Socială nr. 1-311 din 

14.11.2018, precum și în scopul implimentării prevederilor Ordinului MSMPS al RM 

nr. 1284 din 09.11.2018 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind stabilirea 

mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale 

represiunilor politice” având în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative pe 

probleme administrație publică, pct. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 11.07.2018 

privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice, 

Legea nr. 1225 din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, în 

temeiul art. 43 (2) și 46 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă constituirea Comisiei raionale pentru evidența, asigurarea schimbării 

şi eliberării legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice (în 

continuare Comisie), în următoare componenţă, după cum urmează: 

1.1. Furculiță Ecaterina – Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale – 

Președintele Comisiei. 
1.2. Lazarenco Valeriu – Specialist principal în probleme juridice în cadrul 

Aparatului Președintelui raionului – Secretarul Comisiei.  

 

Membri: 

1.3. Sîrbu Angela - Șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

1.4. Roșca Eugenia – Președinte AO Concordia. 

1.5. Bulat Vasilii Șef Secție Administrație Publică.  
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Se stabilește că, în caz de eliberare a unor membri ai Comisiei respective din 

funcţiile  deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-

desemnate în funcţiile respective, fără a emite o altă Decizie.  

 

2. Comisia î-și va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile 

„Instrucțiunii privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor 

pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice” aprobată prin Ordinul MSMPS nr. 

1284 din 09.11.2018 și altor acte normative în vigoare. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Președintelui raionului. 

4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se 

publică pe site-ul www.telenesti.md , inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de 

Telenești” şi se include în Registru de stat al actelor locale.  

 

Preşedintele şedinţei                                                           ________________ 

 

Secretarul  Consiliului  raional                                                     Sergiu Lazăr 

 
 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Nr. 1___ din 21.03.2019 

„Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru evidența, asigurarea 

schimbării şi eliberării legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale  

represiunilor politice” 
 

 

  
Proiectul deciziei „Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru evidența, 

asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor 

politice” a fost elaborat de către Specialistul principal în probleme juridice din cadrul 

Aparatului Președintelui raionului. 
 

În calitate de suport juridic servesc următoarele prevederi: 

Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu Ordinul Ministerul Sănătății Muncii 

Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1284 din 09.11.2018 „Cu privire la aprobarea 

Instrucțiunii privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru 

victimele reabilitate ale represiunilor politice”, Pct. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 

11.07.2018 privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor 

politice, Legea nr. 1225 din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. 

 

Scopul proiectului de decizie fiind asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiilor 

pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice: 



- Recepționarea cererilor ale represaților politici; 

- Examinarea cererilor date; 

- Întocmirea listei persoanelor care solicită perfectarea s-au schimbarea legitimației; 

- Prezentarea listei listei persoanelor care solicită perfectarea s-au schimbarea 

legitimației, către Agenției Naționale Asistență Socială; 

- Recepționarea legitimațiilor și eliberarea acestora victimilor ale represiunilor politice. 
 

Necesitatea prezentului proiect: 

- Implimentarea prevederilor Ordinului MSMPS al RM nr. 1284 din 09.11.2018 „Cu 

privire la aprobarea Instrucțiunii privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a 

legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice” 

- Executarea pct. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 11.07.2018 privind aprobarea 

unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice. 

 

 

 

Specialist principal în probleme juridice     Valeriu Lazarenco 
 

 


