l
!

REPUBLICA MOLDOVA
PRESEDINTELE RAIONULUI TELENESTI
MD-5801, or.Telenegti, str.31 August,9 tel: (258)2-20-58,2-26-50,fax:2-24-50
rv'"vrv.telene sti.nrd. consiliulfr=Dtelene

sti.nd, posta(rJtele nesti.md

Dispozifie nr. 5E
din 15 mai20l7

"Cu privire la convocarea Consiliului raional
in gedinfi ordinari "

Av6nd in vedere necesitatea convocdrii Consiliului raional

in qedinla ordinard,

linAnd cont de prevederile Deciziei, nr. 1/8 din26 ianuarie 2017 ,,Cu privire la Programul
de activitate al Consiliului raional Teleneqti pentru anul2017", in temeiul art. 45 (2) art.

53 (1), lit.

,,f',

art. 54 (1) al Legii nr. 436

XVI din 28 decembrie 2006 privind

Administralia Publicd Locald, emit
Dispozi(ia:

l.Se convoacd Consiliul raional in qedinla ordinard ladata de 25 mai 2017,

ora 10.00, in sala micd de gedinle a Consiliului raional pentru examinarea
subiectelor incluse in proiectul ordinei de zi,(se anexeazd).

2.Secretarul Consiliului raional:
- va asigura condiliile necesare pentru buna desfbgurare a gedinfei;

- va aduce la cunogtin{a consilierilor qi persoanelor
dispozilieiin

cointeresate prevederile

cauzd,.

3. Raportorii menlionali in ordinea de zi vor prezenta Secretarului Consiliului

raional notele informative gi proiectele de decizie, in termenii stabilili de legislalia
ln vlgoare
Pregedintele raionului
Ex S Lzdr

Diana MANOLI
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Ordinea de zi
a gedinfei ordinare a Consiliului raional Teleneqti din25 mai2017
(ora 10.00 sala micd de qedinfe, et. III)

1. Cu privire la organizarea odihnei Ei intremirii copiilor gi adolescenfilor in
sezonul estival 2017
Raportor: Eugenia Ioxa

-

$ef Direclia Generald EducaJie

2. Cu privire la reorganizarea Gimhaziilor din localitifile Zgilrde,gti, Cigla

qi

Ordiqei
Raportor: Eugenia Ioxa

-

$ef Direc{ia Generald Educafie

3. Cu privire la constituirea consiliului consultativ al Direcfiei Generale Educa{ie
Raportor: Eugenia Ioxa - qef DirecJia Generald Educa{ie
4. Cu privire la acceptarea in proprietate a doui microbuze gcolare transmise de

cltre Ministerul Educa{iei
Raportor: Eugenia Ioxa

- gef Direcfia Generald Educafie

5. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea intruniriloi
intercomunitare dintre grupurile de copii din raionul Telenegti gi copii din Powiat-ul
Sandomierz, Polonia, in vara 2017.
Raportor: Eugenia Ioxa - Eef Direclia Generald Educalie
Coraportor: Ludmila Darii - gef Direclia FinanJe.

6. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul rutier pentru
intrefinerea drumurilor de rang raional.
Raportor: Iacob Stegdrescu - $ef Seclia Construcfii Gospoddrie ComunalS gi Drumuri;
Coraportor: Ludmila Darii - gef Direcfia Finanle.
7. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului pentru
anii 2016 -2025
Raportor: Alexei Bivol - gef al IMSP Spitalul raional Telenegti

8.Cu privire la avizarea Regulamentului de activitate al IMSP Spitalul raionar
Teleneqti qi aprobarea Consiliul Administrativ al Institu(iei
Raportor: Alexei Bivol - gef al IMSP Spitalul raional Telenegti

9. Cu privire la avizarea Regulannentelor de activitate ale IMSP Centrele de
Sinltate din r-nul Teleneqti qi aprobarea Consiliilor Administrative ale acestora
Raportor: Alina Nastas

-

gef al IMSP Centrul de Sdndtate Telenegti

10. Cu privire la raportul de activitate al intreprinderii Municipale "Centrul
Stomatologic Raional TeleneEti" (pentru perioada noiembrie 2013-2016)
Raportor: Elena Cimpoi - Directorul IM "Centrul Stomatologic Raional Teleneqti"

Secretarul Consiliului raional

Sergiu Lazdr
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DISPOZIIIE nr. h-+
din

/T

mai 2017

"Cu privire la constituirea comisiei
pentru evaluarea proiectelor de tineret 2017"
+
In
scopul executdrii prevederilor pct. 1.8, lit. ,,&" & deciziei Consiliului raional
nr. 214 din 07.04.2017 ,,Cu privire la examinarea demersurilor pentru alocarea unor
mijloace financiare din soldul disponibil", pentru mobilizarea tinerilor prin stimularea
activitdlilor de voluntariat gi focalizarea pe solulionarea diverselor probleme care
afeeteazd calitatea vielii tinerilor gi a comunitdlilor in care aceEtia trdiesc, in temeiul art.
53 (1), lit. ,d", art. 54 (1) al Legii nr. 436 XVI din 28 decembrie 2006 privind

Administralia Publicd Locald, emit

Dispozi{ia:
1. Se aprobd Condiliile Concursului de Granturi Mici (CGM) pentru tinerii din
raionul Telenegti 2017, conform prevederilor anexei, parte integrantd a prezentei
dispozilii.
2. Se constituie Comisia pentru evaluarea proiectelor de tineret 2017 finan\ate
conform prevederilor pct. 1.8, lit. ,,2" d deciziei Consiliului raional nr.2l4 din07.04.2017
,,Cu privire la examinarea demersurilor pentru alocarea unor mijloace financiare din
soldul disponibil", in urmdtoarea componenfd:
a) Furculi{d Ecaterina - Vicepregedintele raionului - Presedintele comisiei;

b)RoqcaEugeni-fondatora1oNG,,Concordia,'-@
Membrii comisiei:
c) Popa Adela - Consilier raional
d) Ioxa Eugenia - $ef al Direc{iei Generale Educalie;
e) Casian Pavel - $ef al Secliei Culturd Tineret gi Sport;

3. Pregedintele comisiei va intreprinde acliunile ce se impun pentru:
- asigurarea respectdrii condiliilor concursului nominalizat;
- valorificarea mijloacelor financiare alocate corespunzdtor scopului destinat.

-

informarea Pregedintelui raionului despre rezultatele concursului
respectiv activitdlile ce urmeazd, a fi efectuate in cadrul proiectelor validate.

gi

4. Controlul asupra executdrii prevederilor prezentei dispozilii mi-l asum.

Pregedintele raionului

Diana MANOLI

