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Dispozi{ie nr.

et

din t?,rnaftie2019

"Cu privire Ia convocarea Consiliului raional
in gedin{i ordinari "

^

AvAnd

in

vedere necesitatea convocdrii Consiliului raional

in gedin![

ordinard, conform art.45 (2),art.53 (1), lit. ,,?',art.54 (1) al Legii nr.436 XVI
din 28 decembrie2006 privind Administralia Publicd Local[, emit

Dispozifia:

l.Se convoacd Consiliul raional ?n gedin![ ordinard la data de 2l
nrartie 2019, ora 10.00, in sala micd de gedinle a Consiliului raional pentru
examinarea urmitorului proiect al ordinei de zi. (se anexe azi).

2.Secretarul Consiliului raional:
- va asigura condiliile necesare pentru buna desfrgurare a gedin{ei;

O

- va aduce la cunoqtin{d consilierilor (telefonic qi prin intermediul
adreselor electronice existente ) qi persoanelor cointeresate prevederile
dispozilieiin cauzd.

3. Raportorii menlionali in ordinea de zi vor prezenta Secretarului
Consiliului raional notele informative qi proiectele de decizie, in termenii
stabilili de lg!
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Diana MANOLI

Proiect
Ordinea de zi
a gedin{ei ordinare a Consiliului raional Teleneqti
din 21 martie 2019
(ora 10.00 sala mic[ de qedinle, etaj. III)

1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru anul 2018
Raportor: Ludmila Darii - $ef, Direc{ia Finan{e

2. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al
Consiliului raional.
Raportor: I-udmila Darii - $ef, Direclia Irinar"r{e
3. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2019.
Raportor: Ludmila Darii - $ef, Direclia Finanle

4. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din

componenta

raionali pentru educa{ie
Itaportor-: Alina Pascaru qe1' Direclia Generala liducalic
Corapgrtor: I-udrnila Darii - Eef Direcfia Irinanfe

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educa{ia incluzivi,
(perioada ianuarie - august 2019)
Raporto_r: Alina Pascaru - qef Directia Generali Liducalie
6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialiqti,
angajafi in unele institulii publice din raion, pentru anul 2019

Itaportor:Ludrnila Darii - Eef Directia Ilinanle
Coraportori: Alina Pascaru - qef Direclia Generald Educalie
Pavel Casian - gef Secfia Culturd 'fineret qi Sport
Conducdtorii IMSP din raionul 'l'elenesti (dupa caz)
7. Cu privire la realizarea ac{iunilor culturale de rang raional desfiqurate in
an. 2018 si aprobarea planului de finanfare a activitlfilor cultural-festive pentru
anul 2019
I{aportor: Pavel Casiar-r - $ef Seclia Cultur6'l'incrct Ei Sport

8. Cu privire la autorizarea de casare a unor bunuri de la bilantul unor
Institufii Publice a clror fondator este Consiliul raional
Raporlor: Angela Sirbu - qel'Direclia Asistenl6 Sociald qi Protecfia Farniliei
Raportor': Alina Pascaru -- $ef Direclia GeneralS Ltdr"rcafie

9. Cu

privire la modificarea unor Decizii aprobate de Consiliul Raional

Teleneqti
Raportor: Angela Sirbu - qef Direclia Asistenla Sociala qi Protecfia Familiei
_C_gpp11qtor: Ion Vcqca - qel' Scclia Situafii Irxccptionale'l'elcneqti.

10. Cu privire la aprobarea statelor de personzrl a Institutiilor Medicale din
raionul 'I'eleneqti, pentru anul 2019
Il-ap__qgq1: Alexei Ilivol '- directorul IMSt'] Spitalul Raional 'l'clencqti;
Coraportor: Valeriu Avricenco - qef IMSP Centrul de Sdn6tate'l'elenesti.

privire la constituirea Comisiei raionale pentru evidenfa, asigurarea
schimbirii qi eliberirii legitimafiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor
11. Cu

politice
Raportor: Valeriu Lazarenco
12. Cu

- specialist

principal in problerne iuridice.

privire la Programul de activitate al Consiliului raional 'l'elenesti

pentru anul 2019
Ragorlqt: Sergiu l.azdr *- Secretarul Consiliului raional.

privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual
pentru rezultatele activiti{ii, in func{ie de veniturile obfinute suplimentar Ia cele
13. Cu

a

probate/rectificate
Rap_ortor: Sergiu Lazdr -- Secretarul Consiliului raional.

14. Cu

privire la examinarea demersurilor gi cererilor

Rapo{g{: Sergiu Lazdr - Secretarul Consiliului raional
Secretarul Consiliului raional

Sergiu l,azdr

