
 
 

REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL IALOVENI 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  IALOVENI 
 

 

 

 

 

   D I S P O Z I Ţ I E  Nr. _______ 

       din ____________________ 2016 

 

 

 

Cu privire la desemnarea persoanei  

responsabile cu migrația 

 

          În scopul executării deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr. 01-02 din 

27 ianuarie 2016 “Cu privire la participarea oraşului Ialoveni în cadrul Proiectului 

Migraţie şi Dezvoltare Locală (MiDL), implementat de PNUD-Moldova cu 

sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare”, în 

temeiul prevederilor art. 29 alin (2) şi art. 32 alin. (1), (3) din Legea nr. 436-XVI 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, 

 

DISPUN: 

1. Se deleagă Dra Marcela Țapeș, specialist în relațiile cu publicul, responsabil 

în coordonarea activităților specifice proceselor aferente migrației. 

2. Persoana delegată va sprijini şi va crea toate condiţiile necesare iniţierii, 

creării şi consolidării Asociaţiei Băştinaşilor din localitate 

3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință persoanei vizate. 

 

 

                   Primar                                                       Sergiu ARMAȘU 

 

 

 

 



 

1. Se acceptă participarea oraşului Ialoveni în perioada 2015-2017 în calitate de 

beneficiar al Proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală (MiDL), implementat 

de PNUD-Moldova, în corespundere cu prevederile Documentului de 

Program semnat dintre PNUD Moldova şi Cancelaria de Stat a Guvernului 

Republicii Moldova. 

2. Administraţia Publică Locală se angajează să acorde consultanţilor şi 

experţilor Proiectului PNUD Migraţie şi Dezvoltare Locală (MiDL) tot 

sprijinul organizatoric şi logistic solicitat în procesul de implementare a 

activităţilor proiectului. 

3. Primarul dl Sergiu Armaşu: 

a) Va delega un funcţionar din cadrul Primăriei să coordoneze toate activităţile 

specifice proceselor aferente migraţiei. În îndeplinirea sarcinilor puse, 

funcţionarul responsabil va dispune de toate condiţiile necesare de activitate.   

b) Va sprijini şi va crea toate condiţiile necesare iniţierii, creării şi consolidării 

Asociaţiei Băştinaşilor din localitate.  

c) Va asigura actualizarea/elaborarea, printr-un proces participativ şi 

transparent, a Strategiei de Dezvoltare Locală 2020, prin incorporarea 

aspectelor aferente migraţiei. Va asigura implicarea plenară a comunităţii de 

emigranţi în toate etapele procesului de planificare strategică.  

d) Va asigura prioritizarea transparentă, inclusiv prin participarea comunităţii 

migranţilor, a unei propuneri de proiect care va fi detaliată și depusă spre co-

finanţare Proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală al PNUD-Moldova.  

e) Va participa personal sau va delega reprezentaţii APL la toate evenimentele 

organizate de Proiectul PNUD Migraţie şi Dezvoltare Locală (inclusiv 

programele de instruire). 

f) Va asigura durabilitatea acţiunilor întreprinse în contextul proiectului.  

4. Consiliul Local se angajează să asigure discutarea şi aprobarea în termen 

rezonabil a tuturor deciziilor aferente procesului de cooperare în cadrul 

Proiectului PNUD Migraţie şi Dezvoltare Locală, inclusiv actualizarea şi 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală până în septembrie 2016.  

5. Executarea prevederilor prezentei decizii este pusă în sarcina Dlui Sergiu 

Armaşu, primarul oraşului Ialoveni. 

 
 

 


