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DECIZIE nr' 5/13

din 10 decembrie 2020

Cu privire la raportul de activitate a vice pre$edintelui

raionului d-nul Alexandru Isac

.r.in6nd cont de solicitarea unor consilieriror raionali privi,d raportul de activitate a

vice preqedir-rtelui ,ri"r"fri d-nul Alexandru Isac, avdnd i, ved-ere avizul Cornisiei

cor-rsulrarive adrninistralie public6, 1; il;i'l prevederilor art' 14 (1)' 19 din Legea

nr.t6BtZ000 privinJ ,iuirtrl alesului lo;;1,;;t ig Oin regulamentul privind constituirea

si lunctionarea consiliului raional r.i.".jti aprobat prin"decizia nr' 216 din 12'07 '2011'

confbrrr pr.u.a.rlior art. arr. $ ;.^'o);, i6 al. (1) al Legii nt.43612006 Privind

.J,r-ti"it,ti!ia public[ locald, Consiliul raional'

DECIDII:

l.SeiaactraportuldeactivitateavicepreEedinteluiraionuluid-nulAlexarrdru
Isac pentru perioada-i8.11.2019 - 1 o'12'2020 (se anexeazd)'

2. Se atribui calificativul - satisf[c[tor pentru activitatea desllquratd in calitate de

vice presedinte al raionului'

3. Controlul asupra executSrii prezentei decizii se pune in seama preqedintelui

Comisiei consultative administralie public6'

cunoqtinfa titularilor funcliilor vizate' se

in buletinul inforrnativ ,,Monitorul de

Telencqti" qi intrd in vigoare la data includerii in gistrul cle Stat al actelor locale'

Preqedintele gedin{ei

Secretarul Consiliului raional

il lJrsu

4. Prezenta decizie urmeazd a fr adus[ la

p ub I i cI pe site-u I 11:.)Y-]:\:.,-!-9.Lgllc--'s-t i' md' i nclu siv

tul,azdr



RAPORT DE ACTIVITATE
al vicepresedintelui raionului Teleneqti pe probleme economice,

in perioada decembrie 2019 - decembrie 2020

Cuprins:
- Domeniul ,,Agriculturd qi Alirnenta{ie" qi domeniul ,,Relalii funciare qi cadastru"
- Don'reniul,,Economic"
- Activitatea in calitate de preEedir-rte a Comisiilor permanente qi temporare create prin Dispozilia
preqedintelui raionului

lntroducere
tr-r perioada de raportare decembri e 2019 gi decembrie 2020, in activitatea de vicepregedinte al

raionului 'feleneEti m-am ghidat de legislalia Republicii Moldova, inslusiv Legea 436 cu privire la
administrafia publicd local6, Legea 768 privind statutul alesului local, Ei Regulamnetul de activitate a
Consiliului raional.

Domeniul ,rEconomic"
1. Pe aceastd dimensiune au fost elaborate un qir de acliuni concrete in vederea ader[rii Consiliului

raional Teleneqti la Programul de Atragere a Remitenlelor in Economie - Pare 1-1, scopul cdruia

constf, in rnobilizarea resurselor umane Ei financiare ale cet6lenii migranfi moldoveni pentrtt

stimularea infiinlarii Ei dezvolt[rii Intreprinderilor Mici qi Mijlocii de cdtre cetdlenii migranfi qi

bcneficiarii de remitenfe. Au fost instruite 13 persoane in urma cdrora s-a prirnit finanlare 9 afaceri

in sunrii totald de 2158,6 mii lei
2. A l'ost ini(iat procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare social economic[ a raionului
pentru anii202l-2025 qi constituirea Comitetului Raional de Coordonare
3. in cadrul Programul "Femei in afaceri" au fost instrr"rite 3 femei si au prin-rit l.tnanfare pentru 1

plan de afacere care constituie suma de 123,5 mii lei.

Domeniul,,Agricultur[ qi Alimenta{ie"
qi domeniul ,,Rela{ii funciare ;i cadastru"

Activitatea realizatd pe domeniul "Agrar" de comun cu Direclia Agriculturd gi Serviciul Relalii
Funciare Ei Cadastru s-abazat pe urmdtoarele comparlimente. In conformitate cu atribuliile debazd.,

stipulate in Regulamentul de activitate al Direcfiei Agriculturd qi planul de activitate al Consiliului
raional, vicepregedintele de comun acord cu colaboratorii, qi-au orientat actiunile la indeplinirea
sarciriilor debazd qi anume:

ecologic.
'r Monitorizarea piefii resurselor qi produselor agroalimentare, necesitf,lilor Ei capacitafilor de

produc{ie, pdstrare, prelucrare gi distribuire aproducliei de profil qi a factorilordeproducere.

organizat'ea studierii gi propagSrii experienlei avansate din fard qi din strdindtette.

propriet6{ii flnciare, controlul asupra folosirii ra{ionale a terenurilor, acordarea de ajutor
autoritAtilor administraliei publice locale la intocmirea cadastrului funciar, sistetnalizarea
cadastrelor funciare ale prim[riilor qi intocmirea cadastrului funciar raional.

Obiectivele generale au fost reahzate in conformitate cu toate solicitdrile parvenite, cdt gi la nivel
pr"ofesionist a fost planificatd agenda intrunirilor in localit[1i de comun acord cu APL I qi agen{ii
economici din agricultur[:

l. Acorclareei asistenlei infbrmalionale, r-netodologioe q;i tehnologioe tuturor produodtorilor'.
inclusiv qi proprietarilor individuali qi organizatiilor obqtcqti ale populalici rr.rralc.



2. Asigr"rrarea evidenlei stricte a fondului
de destina{ie qi modul de folosin}d a

private.
3. SistematizareaSi anahza indicatorilor de producere in sectorul agrar a raionului.
4. Acordarea suportului informalional agen{ilor economici, gospod[riilor fdranegti qi a

delindtorilor de terenuri.

Participarea la Evenimente tradilionale organizate Ei desfiqurate:

Ziua lucrdtorului din domeniul agriculturii Si industriei preluuiitoare *20200

Inclusiv s-a Iucrat pe urmltarele aspecte:

Bvaluarea pagubelor pricinuite culturilor de toamnd de secetd hidrologica din iama primdvara
qi vara anului curent in expluatafiile agricole din toate primiriile raionului cu intocmirea
documnetlaiei corespunzdtoare ;i prezentarea ir-rformafiei MinisterLrlui Agriculturii,
Dezvoltdrii Regioanle Ei Mediului.
Evaluarea qi documnetarea pagubelor pricinuite de ingheluri de la inceputul lunii aprilie a

plantaliilor multianuale din unitdlile agricole care dispun de asemena plantalii (la cerere).

Evaluarea Ei documentarea calamitdlilor naturale (ploi torenliale cu grindind) in primdriile
TeleneEti, B[neEti, Verejeni, CiEla, Ghiliceni, ChiEtelnila din 02.05.2020.
Pagubele pricinuite de secetd la cerealele de grupa I au fost evaluate pe circa 10000 ha Ei au

constituit aproximativ 45 mln.lei. Suma compensaliilor care au primit-o producdtorii agricoli
pentru seceta la cerealele de I grupd constituie circa I 1,8 mln. lei.
Evaluarea;i documentarea prejudiciului catzat de seceta la culturile de grupa a II circa 16000

ha din toate primf,riile raionului care au fost estimate la circa 142 rnl lei. Vor beneficia
de compensafii pentru plantafiile de porumb afectate de secetd 153 de agenti economici din
raion pentrr: sr.rpraf-ata de 7000 ha .

z\Lr lbst inspeotare qi documnetate pentru prezentare Agenliei de Interven[ii qi Pl[1i in
Agriculturf, plantaliile noi infiinfate din:
- Prirn[ria Brinzeni Noi 12 ha alun, 40 ha nucari
- Ncgureni - 7 ha prun, 2 ha nucari, I I ha de cireE sr-rperintensiv
- Crisnf,qent - 2,5 ha, rndr, 5 ha prun, 4 ha nucari
- Telene;ti - 5 ha nucari

Au fost vizitate serele in Societate cu rdspundere limitatd (SRL) "5 minute" s. Verejeni Ei

SRL "Macojped" s. Ratu; cu consultafii qi recomanddri.
In anul 2020 au fost autorizate gi achitate pina la 16.09.2020 subvenlii pentru 92 de agenfi
economici in valoare de circa 12 mln lei.

. Mai sunt depuse dosare pin[ la data de 31.10.2020 care urmeazd,s6fie examinate gi ulterior
aulorizate pentru plat[.

Domeniul ,,Rela(ii f'unciare qi cadastru"
Activitatea realizatd pe domeniul "Relalii funciare Ei cadastru" de comun cu Serviciul dat s-a

efectuat in conformitate cu atribuliile debazd, stipulate in Regulamentul de activitate al Serviciului qi

planul de activitate al Consiliului raional, vicepregedintele qi colaboratorii qi-ar"r orientat actiunile la
indeplir-rirea sarcinilor Ei anume:

lunciar raional qi monitorizarea rcpartizdrii pc categorii
terenurilor, respectarea folosirii propriet5{ii publice Ei



rcspcctivc cc lin c1c ea.'p Serviciul permanent a participat la qedinfele comisiilor funciare in satele qi comunele
raionului, la intrunire cu cetdlenii in teritoriu pentru a explica legislafia in vigoare.
Pe perioada de activitate au fbst inlEptuite 1 1 r,izite de control Ei acordare a a.jutorului practic
inginerilor cadastrali, in deosebi in prim[riile: Hiriseni,, ciulucani, Ruddi, Ghiliceni, Brinzer-rii
noi, Tirqilei.

in donenir"rl de cornpetentrA;

Controlul vicepregedintelui qi profesionalismul colaboratorilor Direc!iei Agriculturd Ei

Serviciul Relafi Funciare si Cadastru au demonstrat colaborare cu autoritAlile administraliei publice
locale, agentii economici, direcliile qi secliile Consiliului raional, inclusiv cu partenerii de dezvoltare.

In baza principiilor autonomiei, legalitdtii, transparenlei gi colaborarii reciproce, vicepreqedintele
de comun cu Direcfia Agriculutrd Ei Serviciul Rela{ii Funciae Ei Cadastru in corespundere cu
legislalia in vigoare, au realizat, monitorizat gi coordonat lucrlrile menlionate.

Activitatea in calitate de preqedinte a Comisiilor permanente qi temporare create prin
Dispozi{ia pre;edintelui raionului

in perioada de referin![, prin dispozigiile cu caracter normativ emise cle preEedintele raionului
ar.r lbst constituite un qir de Comisii, Comitete qi grupuri de lucru in scopul asigurarii monitorizdrii

Ei controlului realizdrii activitdlilor Consiliului raional. Comisii, Comitete Ei gmpuri create in aceastd
perioadd ce s-au intrunit cel pulin o datd in qedinfd, in cadrul cdrora au fost emise solutii Si

reconrandlrile solicitate.
Astfel, incep0nd cu luna decembrie 2019 gi pind in prezent, am fost inclus, in calitate de

preEedinte sau vicepreEedinte al Comisiilor, comitetelor, grupurilor de lucru create:
l. Comisia pentru securitatea circulafiei rutiere in cadrul raionului Teleneqti - pre;edinle

al comisiei
Comitetul Raional de Coordonare a procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare
social economicl a raionului pentru anii202l-2025 - membru
Comisia raionall pentru organizarea, monitorizarea ;i controlul pregdtirii institu(iilor
bugetare qi a sferei sociale ale raionului pentru sezonul yece - pre$edinte al comisiei
Grupul de lucru, pentru examinarea qi aprecierea daunelor cauzate in urma
vandalizirii monumentul de for public "Memorialul eroilor cilzuli Ia datorie'o din
oraqul Teleneqti, - Pre;edinte al grupului;

5. Comisia pentru transmitere a unor sectoare de drum amplasate in or. Teleneqti -
Pr eSe dintele comis iei ;
Comisia pentru monitorizarea qi controlul realizlrii proiectelor de parteneriat public-
privat in cadrul Consiliului raional Teleneqti - pre;editele comisiei
Grupul de lucru pentru examinarea situa{iei create in legdturi cu starea avariati qi
pericolul de prlbuqire a tavanului casei de culturl din s. Clzineqti - Pre;edinte al
grupului;
Comisia pentru Situafii Excepfionall a raionului Teleneqti - vicepreqedintele comisiei
Comisia Extraordinarl Teritoriall de SInItate Publici a raionului Teleneqti - membru

in perioada de referinld s-a participat nemijlocit Ia fiecare qedin!6 desf6;urat6, s-a intervenit
clr propuneri gi soiulii, s-a contribuit la organizarea activitdlilor de rang raional. Totodatd, s-a particpat
la toate qed^inlele Consiliului raional, inclusiv a comisiilor de specialitate.

In cadrul vizitelor inaltilor oficiali de stat a fost manifestat interes sporit la bur"ra organizare
Ei desldEtrrare a intilnirilor atdt cu conducerea raionului, cdt qi g cetdlenii raionului Teleneqti.

4.

7.

8.

9.

Vicepreqedintele raionului Teleneqti Alexandru ISAC


