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DISPOZITIE
PACIIOP-fl}ItEHI4E

Cu privire la noua componer\da Comisiei raionale
pentru examinarea cererilor de restituire a bunurilor
sau de recuperare a valorilor acestora a victimelor
reabilitate ale represiunilor politice

Avind in vedere necesitate a revizuirii componenlei Comisiei raionale pentru

examinarea cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorilor acestora

a victimelor reabilitate ale represiunilor politice, asigurarea executdrii prevederilor

Legii nr. |ZZI-X]'J din 08 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor

repiesiunilor politice cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi a Hotdririi

Guvernului nr. 627 din 05 iunie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind

restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensalii persoanelor supuse

represiunilor politice, precum qi achitarea compensaliei in cazul decesului ca

urrnare a represiunilor politice, precum qi in scopul examindrii cererilor de

restituire a bunurilor sau de recuperare avalorilor acestora, in conformitate cu arI.

54 aI Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administra{ia publicd

locald,
DISPUN:

1. Se aprobd noua componenld a Comisiei raionale pentru examinarea cererilor

de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorilor acestota a victimelor
reabilitate ale represiunilor politice, in urmdtoarea componen!6:

Pregedintele Comisiei
Piotr Pugcari - pregedinte al raionului

Secretarul Comisiei
Natalia Mitioglo - specialist principal al Direcliei finbnle

Membrii Comisiei:
Andrei Mihailov - vicepreqedinte al raionului pe probleme sociale

Maria Tetrioglo - $ef al Serviciului arhivd
Gheorghe casim - $ef al serviciului relalii funciare qi cadastru

Serghei Dzic - $ef al Serviciului construclii, gospoddrie comunald qi

drumuri
Maria Munteanu - qef interimar al Direcliei finan{e



2.

a
J.

Se stabilegte c6, in caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor
de muncd atribu{iile acestora in cadrul Comisiei vor fi preluate imediat qi

exercitate de persoanele nou-desemnate in funcliile respective, fdrd emiterea
de cdtre autoritatea publicd, a vreunui act in acest sens.
Comisia igi va desfdqura activitatea conform prevederilor Regulamentului
privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensa{ii
persoanelor supuse represiunilor politice, precum qi achitarea compensaliei
in cazul decesului ca urrnare a represiunilor politice gi legislaliei in vigoare.
Se abrogi dispozilia pregedintelui raionului nr. 16 din 31 ianuarie 2013 cu
privire la instituirea Comisiei raionale.
Prezenta dispozilie urmeazd, a ft adusd la cunogtinla persoanelor vizate
contrasemndturd, precum qi la cunoqtinld publicd.
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