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nr. 01/25

Cu privire la constituirea comisiei
mixte raionale de rechiziţii de bunuri şi
prestări de servicii în interes public

În conformitate cu prevederile art. 20 al Legii Republicii Moldova nr.1384-XV din
11.10.2002 „Cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes
public”, cu pct.2 lit. (b) al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.283 din
14.03.2005 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la rechiziţiile de bunuri şi
prestări de srvicii în interes public” şi în scopul rechiziţionării şi prestării serviciilor în
cazurile de război, a stării de asediu sau de urgenţă, precum şi în caz de concentrări
militare, exerciţii sau antrenamente de mobilizare ori pentru prevenirea, localizarea sau
înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, a avariilor tehnogene şi a catastrofelor,
în temeiul art. 46 alin.(1) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:
1. Se constituie Comisia raională pentru rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii
în cazuri excepţionale în următoarea componenţă:
Preşedintele comisiei
COBZAC Grigore, preşedintele raionului Hînceşti.
Vicepreşedintele comisiei:
LUPU Pavel, comandantul centrului militar teritorial Hînceşti.
Membrii comisiei:
ŢĂRANU Gheorghe - şef al Direcţiei Teritoriale Hînceşti al Serviciului de
Informaţii şi Securitate;
MORARU Victor - comisarul Comisariatului de poliţie raional Hîncești
BOTNARU Igor - șef Secția administrație publică, problema, aparatul Preşedintelui
Raionului.
BRAGA Valentina - şef a Direcţiei generale finanţe.

MARIN Vasile - şef Serviciu, Direcţia economie și cooperare transfrontalieră
IONIŢĂ Victor - şeful Direcţiei situaţiei excepţionale Hînceşti;
CIUBOTARU Petru - Director IMSP spitalul raional Hînceşti
COŞLEŢ Mihail - şeful secţiei mobilizare responsabil pentru efectuarea
rechiziţiilor al centrului militar teritorial Hînceşti.
2. Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor comisiei mixte din funcţiile
deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele noudesemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi decizii.
3. Se abrogă Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 05/08 din 21decembrie 2007 cu
modificările și completările ulterioare.
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