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Dispozi{ie пr. /З Ь
din l8 decembrie 2018

oocu privire la convocarea consiliului rаiопаl
in ;еdiп{й ехtrаоrdiпаrй "

linбnd cont de necesitatea convocarii Consiliului raional iп ýedin!1 extraordinar6,

conform art.45 (2), art.53 (t), lit. ,,f', art.54 (1) а1 Legii nr. 436 XVI din 28 decembrie

2006 privind Administratia РuЬliсё Lосаlё, emit

Dispozi{ia:

l.Se сопчоаса Consiliul raional in ;edin{й ехtrаоrdiпаrй ta data de

2l,dесеmьriе 2018, оrа 09.00, iп sala miсб de qedinle а Consiliului raional pentru

examinarea urmйtorului proiect а1 ordinei de zi. (se anexeazй),

2.Secretarul Consiliului raional:

- va asigura condiliile necesare репtru buna dеsйgurаrе а ýedinlei;

- va aduce 1а cunogtin}й consilierilor (telefonic 9i prin intermediul adreselor

electronice existente ) яi persoanelor cointeresate prevederile dispoziliei in cauz6,

З. Raportorii mentionati in ordinea de zt чоr prezenta Secretarului Consiliului

raiona1 notele informative qi proiectele de decizie, in termenii stabilili de legislalia

in vigoare.

Ех, S, Lаziг

Pre;edintele rаiопului Diana MANOLI



Proiect

ordinea de zi
а pedin{ei ехtrаоrdiпаrе а Consiliului rаiопаl Telenegti

din 2| dесеmЬriе 2018
(оrа 10.00 sala miсё de gedinte, etaj. IП)

1. Сu privire la арrоЬаrеа Рrоgrаmului pentru iпtrеliпеrеа drumurilоr
locale de interes raional pentru anul 20|9.

Rароrtоr: Iacob Stegйrescu - qef Sectia Construc{ii Gospodёrie Comunalй 9i
Drumuri;

2. Regulamentul сu privire la tnodul de stabilire л sporului pentru
РеrfОrmап{Й personalului din саdrul subdiviziunilor Consiliului ra;ional.

Rароrtоr: Diana Manoli - Pre;edintele raionului

3. Сu privire la арrоЬаrеа mijloacelor fiпапсiаrе alocate рriп dispozi{iile
Prepedintelui raionului сu саrасtеr fiпапсiаr (premii ;i аjutоаrе materiale) in
perioada 20.07.18 - 20.12.18

Raportor: Irina Mardari - contabil - q.f, Aparatul Preqedintelui raionului

4. Сu рrivirе la graficul concediilor pentru реrýопаIul de demnitate рuЬliсiо
sесrеtаrul consiliului raionalo qеfilоr subdiviziunilor din subordinea consiliului
raional pentru anul 20|9

Rароrtоr: Sergiu Lazdt - Secretarul Consiliului raional

5. Сu privire la dеsеmпаrеа reprezentantului fondatorului репtrч Institu{iile
Medico-Sanitare Publice.

Rароrtоr: Sergiu Lazбr - Secretarul Consi

secretarul consiliuIui raional Sergiu Lazйr


