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DISPOZIfIE nr. a9

din 24ianuaie2020

otCu privire la convocarea Consiliului raional
in pedin{i extraordinarl "

Avdnd in vedere necesitatea convocdrii Consiliului raional in gedinld

extraordinari pentru examinarea unor probleme ce tin de competenta Consiliului

raional, in temeiul art. 45 (2) art. 53 (1), lit. ,,f', art. 54 (1) al Legii nr. 436 XVI

din 28 decembri e 2006 privind Administratia Publi cdLocall, emit

Dispozifia:

1.Se convoac6 Consiliul raional in gedinlE extraordinxdla data de 28

ianuarie 2020, ora 10.00, in sala micd de qedinle (etj. III) a Consiliului

raional pentru examinarea urmdtorului proiect al ordinei de zi, (se anexeazd).

2.Secretarul Consiliului raional:

- va asigura condiliile necesare pentru buna desfEgurare a gedinlei;

- va aduce la cunoqtinla consilierilor gi persoanelor cointeresate

prevederile dispozitiei in cauzd.

3. Raportorii menlionali in ordinea de zi vor prezenta Secretarului

proiectele de decizie in termeiConsiliului raional notele informative qi

optimi.

Prepedintele raionului
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Ex: S. Lazlr

NA OMBUN



Ordinea de zi
a gedinfei extraordinare a Consiliului raional Teleneqti

din 28 ianuarie 2020
(ora 10.00 sala mic6 de gedinle, etaj. III)

1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul
2020

Raportor: Ludmila Darii - qef Direclia Finanle

2, Cu privire la rectificarea bugetului raional
Raportor: Ludmila Darii - qef Direclia Finanfe

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervi pentru
stimularea donatorilor de singe qi achizifionarea la necessitate a unor poli{e de

asigurare medicali
Raportor: Rodica Barscov-.qef IMSP Centrul de S6ndtate Teleneqti

Coraportor: Alexei Bivol - director al IMSP Spitalul raional Teleneqti

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raionali
Raportor: Alina Pascaru - qef Direclia Generald Educalie

5. Cu privire la constituirea Comisiei raionale privind organizarea
transportului rutier de persoane prin servicii regulate

Raportor: Loreti Anton - qef Direclia Economie

6. Cu privire la incetarea raporturilor de munci prin demisie a DIui Andrei
Cibotaru din func{ia de qef al Sec{iei Asistenfi Sociali gi Protecfia Familiei

Raportor: Sergiu Lazdr - secretarul Consiliului raional

7. Cu privire la numirea Dnei Angela Sirbu in func{ia publicl de qef al
Direcfiei Asisten{i Sociall ;i Protec{ia Familiei

Raportor: Sergiu Lazdr - secretarul Consiliului raional

8. Cu privire la darea in folosinld a unor spa{ii neutilizate din incinta
Institufiilor Medico - Sanitare Publice din raionul Teleneqti

Raportor: Vasilii Bulat - specialist principal in probleme juridice din cadrul
Aparatului preqedintelui raionului (prin cumul)

Secreta rul Consiliului raional Sergiu Lazdr


