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DECIZIE nr. 10/4
din 27 decembrie 2017

„Cu privire la Programul de activitate
al Consiliului raional Telenești pentru anul 2018 ”
În scopul planificării activităților Consiliului raional Telenești pentru anul
2018, având în vedere Decizia Consiliului raional Telenești nr. 2/6 din 12.07.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea
Consiliului raional, având avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru
administraţie publică, în temeiul art. art. 43 al. 2 lit. (j), 45 al. 3, 46 al.1 al Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală, Consiliul Raional
Teleneşti,
D E C I D E:
1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Telenești pentru
anul 2018, conform anexei.
2. Direcțiile, secțiile și serviciile din subordinea Consiliului raional, în scopul
eficientizării procesului decizional, vor ține cont de prevederile Planului aprobat și
vor prezenta cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile
înaintea celor extraordinare, proiectele de decizie și notele informative ce urmează a
fi supuse examinării.
3. Responsabil de îndeplinirea deciziei în cauză se desemnează Secretarul
Consiliului raional.
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii urmează a fi exercitat de
Președintele raionului.
Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional

Tudor Eșanu
Sergiu Lazăr

Anexă la decizi Consiliului Raional
nr. 10/4 din 27 decembrie 2017

Programul (prealabil) de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018
Perioada de
Denumirea activităţii
Responsabil de îndeplinire
îndeplinire
1
2
3
februarie
–
1. Cu privire la totalurile activităţii aparatului Preşedintele raionului în colaborare cu şefii
martie
Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.
Consiliului raional pentru anul 2018;
2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru Şeful Direcţiei Finanţe.
anul financiar 2017;
3.Cu privire la susţinerea financiară a tinerilor Şeful Direcţiei Finanţe;
specialişti angajaţi în instituţiile publice din raion Șeful Direcției Generale Educație;
pentru anul 2018;
Conducătorii IMSP;
Şeful Secţiei Cultură

4. Cu privire la rezultatul evaluării activității pentru
anul 2017 a IMSP din raion și stabilirea suplimentelor Preşedintele raionului;
la salariul de funcţie lunar personalului cu funcție de Conducătorii IMSP
conducere din cadrul IMSP;
5. Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang
raional desfășurate în an. 2017 și aprobarea planului Secția Cultură Tineret și Sport
activităților cultural-festive pentru anul 2018;

Notă
4

6.Cu privire la alocarea unor mijloace financiare
pentru remunerarea cadrelor didactice de sprijin
şi întreţinerea centrelor de resurse în anul 2018;

Șeful Direcției Generale Educație

Aprilie – iunie
1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul Şeful Direcţiei Generale Educaţie
estival 2018;
2. Cu privire la rapoartele de activitate ale instituțiilor Şeful Direcţiei Generale Educaţie;
de învățământ extrașcolar (Școala de Arte Plastice Șeful Secției Cultură Tineret și Sport;
”Nicolae Moisei”, Școala de Muzică ”Academician conducătorii instituțiilor vizate.
Gheorghe Mustea”, Școala Sportivă și Centrul de
Creația al Elevilor)
3.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de Șeful Centrului de Sănătate Publică,
prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii conducătorii IMSP din raionul Telenești
2018-2021;
4.Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Directorul IM ”Centrul
Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” Raional Telenești”
(pentru perioada an. 2017);
5. Cu privire la utilizarea fondului local de susţinere Şeful Direcţiei Asistenţă
socială a populaţiei pentru anii 2015 – 2017.
Protecţia Familiei

Stomatologic

Socială

Iulie– septembrie
1.Cu privire la executarea bugetului raional în I
semestru al anului 2018;

Şeful Direcţiei Finanţe

şi

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învățământ
către noul an şcolar;

Şeful Direcţiei Generale Educaţie

3. Cu privire la gradul de pregătire a infrastructurii şi Prim-vicepreşedintele
raionului,
sferei sociale din raion către sezonul rece 2018-2019;
Preşedintele comisiei de resort în
colaborare cu serviciile de rang raional.
4. Cu privire la raportul ce vizează implementarea
Programul teritorial pentru realizarea Programului Șeful Centrului de Sănătate Publică
naţional privind controlul tutunului pentru anii 20122016 aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 5/13
din 04.12.2012 și aprobarea Programului teritorial
privind controlul tutunului pentru anii 2018-2021
Octombrie–
decembrie

1. Cu privire la mersul îndeplinirii Planului strategic de
dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale în rnul Teleneşti, aprobat prin decizia Consiliului raional
nr 3/8 din 20. 05. 2010.

Şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi
Protecţia Familiei

2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 Şeful Direcţiei Finanţe
luni de activitate în an. 2018;
3. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul Şeful Direcţiei Finanţe
2019;
4. Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale Secretarul Consiliului raional
de odihnă pentru an. 2019 funcţionarilor cu demnitate
publică.

Secretarul Consiliului raional

Sergiu Lazăr

