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DISPOZITIE nr.,
06

din 13 ianuari e 2,020 - - _

Cu privire Ia instituirea uhui grup de lucru pentru reconstruclia
monumentului de for public "Memorialul eroilor cizu(i Ia datorie pi victimelor
represiunilor politice" din or. Telenepti

Pentru executarea ,prevederilor Deciziei Consiliului raional nr. 414 din
26.07.2018 "Cu privire la monumentul de for public"Memorialul eroilor cdzr\i la
datorie" din or. Teleneqti", examindnd propunerile parvenite din partea Inspectoratului
General pentru Situalii de Urgen![ din cadrul MA[, asocia]iilor veteranilor de rdzboi:
conflictul armat din Transnistria qi Afganistan Ei Asocialia participanlilor la lichidarea
catastrofei din Cemobil, findnd cont de avizul Consiliului Nalional pentru Monumente
de For Public expus in baza procesului verbal nr. 10 din 02.08.2019, conform
prevederilor art. 65 alin (1) Ei (2) al Legii nr. 10012017 cu privire la actele normative,
in temeiul art. 53, alin. l, lit. ,d" qi 54 al .(1) al Legii nr. 43612006 privind
administrafia publicd local[, emit

DrsPozr[rA:
1. Se instituie grupul de lucru pentru reconstruclia monumentului de for

public "Memorialul eroilor cinuli la datorie qi victimelor represiunilor politice" din or.
Teleneqti (in continuare, grup de lucru), dupd cum urmeaz6:

1.1.Mariana Ombun - Preqedintele raionului - Presedintele grupului de lucru;
1.2.Alexandru Taburceanu - Vicepreqedintele raionului - Vicepresedintele

grupului de lucru;
1.3.Pavel Casian - $ef Seclia Culturd Tineret qi Sport, Secretarul srupului de

lucru;

Membrii grupului de lucru:

1.4. Alexandru Isac - Vicepreqedintele raionului
1.5. Vadim Lelic - Primarul or.Teleneqti;



1.6. Ion Veqca - qef Seclia Situalii Excepfionale;

1.7. Petru Costiqanu - $ef al Inspectoratului de Polilie Teleneqti;

1.8. Ciobanu Vladimir - qef interimar Seclia Construclii ArhitecfiirdGospod[rie
Comunald qi Drumuri;

1.9. Ludmila Darii - qef Direclia Finanfe;

1.10. Marian Beiu - arhitect qef al raionului;

1:11. Radu Vieru - arhitect ;

1.12. Vasilii Bulat - specialist principal in probleme juridice (prin cumul);

1.13. Vasile Eqanu - qef Serviciu Cadastru;

1.14. Veceslav Ilescu - Preqedintele organiza[iei raionale a veteranilor din
Transnistria;

1.15. Vladimir Rachieru - Preqedintele organiza[iei raionale a veteranilor din
cel de-al doilea rdzboi mondial;

1.16. Ion Sirbu - Preqedintele organizfiiei raionale a veteranilor din Afganistan;
1.17. Gheorghe Josanu - Preqedintele organizatiei raionale a participanlilor la

lichidarea catastrofei de la Cemobil.
1.18. Ion Bostan -reprezentantul persoanelor care au avut de suferit in urma

represiunilor politice.

in caz de eliberare a membrilor grupului de lucru dat din fucliile definute,

atribuliile 1or in cadrul grupului vor fi exercitate de persoane le nou-desemnate in
funcliile respective, f.ard a fi emisl o nou6 dispozilie in acest sens.

Pentru solufionarea problemelor specificate legate de pregdtirea documenta]iei
qi infEptuirea lucrdrilor de reconstrucfie a monumentului dat, pot fi cooptate in cadrul
grupului de lucru qi alte persoane interesate fard a fi emisd o noui dispozilie in acest

SENS.

2. Grupul de lucru vaactiva:
2.1. in conformitate cu actele normative in vigoare , dispozi{iile (indicafiile)

Pre;edintelui/Vicepreqedintelui grupului de lucru, asigurdnd elaborarea qi

sistematizarea documentaliei necesare pentru efectuarea luc[rilor de reconstruclie a

monumentului nominalizat, in parte conform atribuliilor de functie ale membrilor
acestuia;

2.2. PAnd Ia darea in explotare a lucririlor de reconstruc{ie a monumentului
nominalizat.

3. Se abrogi Dispozilia Preqedintelui raionului nr. 84 din 16.07.2018 ,,Cu
privire la instituirea unui grup de lucru pentru inilie1eg lucrdrilor de reconstructie a

monumentului de for public ,,Eroii cdzulila eqti"
4.Controlul asupra executdrii prevederi mi-l asum.

Pregedintele raionului

Ex: S. Lazdr

riana OMBUN


