
 

 

Republica Moldova 

Consiliul raional Dondușeni 

D E C I Z I E nr.  3/13 

Din  2 iulie  2020 

 

 

Cu privire la crearea Consiliului raional  

pentru problemele veteranilor de război și 

aprobarea Regulamentului de activitate 

 

  
În temeiul art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr. 436/2006,  în 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 20/2020 cu privire la Consiliul național pentru 

problemele veteranilor de război, avînd avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități, 

Consiliul raional 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea Consiliului raional pentru problemele 

veteranilor de război, conform anexei. 

2. Se aprobă componența Consiliului raional pentru problemele veteranilor de război după cum 

urmează: 

            Veaceslav Banari, vicepreședintele raionului,  Președintele Consiliului 

            Țurcan Ion – președintele Uniunii Veteranilor războiului din Afganistan,  Secretarul 

Consiliului 

Membrii consiliului: 

 

     Țurcan Andrei – președintele Asociației Obștești ”Asociația participanților la conflictul 

armat de pe Nistru” 

     Alexandrov Vasilii - președintele Asociației Obștești ”Organizația teritorială 

CERNOBÎL din raionul Dondușeni” 

     Batrînac Alexei - președintele Asociației Obștești ”Organizația veteranilor din 

Republica Moldova” 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Valentin Cebotari, 

președintele  raionului  Dondușeni. 

 

 

            Președintele ședinței                                                                          Ciobanu Remus 

Contrasemnat:                                                     

Secretar al  Consiliului raional                                                         Livia Bețivu 
 

 
 



Anexă 
la decizia Consiliului raional  

nr. 3/13 din  2.07.2020 

  
REGULAMENT 

privind activitatea Consiliului raional pentru problemele 
veteranilor de război 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

 
 
1. Consiliul raional pentru problemele veteranilor de război (în continuare – Consiliu) este 

un organ consultativ, instituit în scopul coordonării programelor, planurilor şi acțiunilor de 

protecție socială a veteranilor de război, precum şi al asigurării pentru această categorie de 

populaţie a posibilităţilor egale de realizare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale. 

2. În componenţa Consiliului, în calitate de membri, intră reprezentanţi ai autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti al căror domeniu 

de activitate cuprinde problemele veteranilor de război. 

 

II. SARCINILE, ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE CONSILIULUI 

 

3. Sarcinile de bază ale Consiliului sînt următoarele: 

a) activități  privind  protecţia  socială  a  veteranilor de război; 

b) determinarea şi participarea la implementarea celor mai eficiente modalităţi de asistenţă 

socială a veteranilor de război; 

c) înaintarea  propunerilor orientate spre asigurarea protecţiei sociale a veteranilor de 

război; 

4. În vederea realizării sarcinilor sale, Consiliul are următoarele atribuţii şi competenţe: 

a) participă la promovarea politicii  în domeniul protecţiei sociale a veteranilor de război; 

b) iniţiază investigaţii, studii, analize pentru  formularea rapoartelor  în domeniul protecţiei 

sociale a veteranilor de război; 

c) asigură promovarea priorităţilor protecţiei sociale a veteranilor de război şi educarea 

populaţiei în spiritul respectării drepturilor lor; 

d) realizează, în colaborare cu organizaţiile obștești şi alte instituţii ale societăţii civile, 

programe comune în domeniul promovării intereselor veteranilor de război; 

e) participă la şedinţele autorităţilor administraţiei publice în cadrul cărora se discută 

problemele veteranilor de război. 

5. Membri ai Consiliului pot fi reprezentanţi ai domeniului respectiv,  precum şi din 

reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti al căror domeniu de activitate cuprinde problemele vizate. 

 

III. ACTIVITATEA CONSILIULUI 

 

7. Funcția de preşedinte al Consiliului este exercitată de către vicepreședintele raionului. 

8. În componența Consiliului vor fi incluși ca membri președinții organizațiilor raionale a 

veteranilor de război. 

9. În funcţie de subiectul propus pentru dezbateri, la şedinţele Consiliului pot participa, în 

calitate de invitaţi, fără drept de vot, reprezentanţi ai  organizaţiilor obşteşti,  reprezentanți ai 

societății civile. 

10. Președintele conduce întreaga activitate a Consiliului. 

11. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii: 

1) coordonează activitatea Consiliului; 

2) stabilește responsabilitățile membrilor Consiliului; 



3) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului; 

4) semnează procesele-verbale şi alte documente referitoare la activitatea Consiliului; 

5) reprezintă Consiliul  în relaţiile  cu  autorităţile administraţiei publice centrale și locale şi 

cu alte organizaţii. 

12. Secretarul, care nu are drept de vot, asigură funcţionarea Consiliului şi exercită 

următoarele atribuţii: 

1) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului; 

2) la indicaţia preşedintelui, organizează şedinţele Consiliului, asigură schimbul de 

informaţii dintre membrii Consiliului, pregăteşte şi transmite materialele pentru şedinţe, precum 

şi alte activităţi specifice; 

3) execută dispoziţiile preşedintelui Consiliului; 

4) elaborează rapoartele cu privire la activitatea Consiliului; 

5) asigură publicarea informaţiei cu privire la activitatea Consiliului pe pagina web a 

Consiliului raional; 

6) organizează lucrările de secretariat şi de arhivare; 

13. Consiliul se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru. 

14. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor 

Consiliului. 

15. Agenda şedinţelor, elaborată de către secretarul Consiliului, inclusiv în baza subiectelor 

propuse de membrii acestuia şi aprobată de către preşedinte, se distribuie membrilor Consiliului 

cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă. 

16. Lucrările şedinţelor Consiliului se consemnează în procese-verbale, care se semnează de 

către preşedintele şi secretarul Consiliului.  

17. Consiliul adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot prezenţi la şedinţă. 

În caz de paritate de voturi, se consideră că decizia nu a fost adoptată, iar examinarea subiectului 

se amînă pentru şedinţa următoare. 

18. Informaţia privind activitatea Consiliului se publică pe pagina web a Consiliului raional. 

19. Deciziile Consiliului au un caracter de recomandare şi urmează a fi examinate de către  

asociații obștești,  instituţii. 

 

 


