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ain /9 mai2020
Dispozi(ie nr. 56

ooCu privire la convocarea Consiliului raional
in gedinfi ordinarl ,,

Avdnd in vedere necesitatea convocArii Consiliului raional in qedinli ordinard, in

scopul executdrii prevederilor Programului de activitate al Consiliului raional Telenegti

pentru anul 2020 aprobat prin decizia nr. 714 din 26.12.2019, lindnd cont de prevederile

pct.22 din Hotdrdrea Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdndtate Publicd nr. 11 din 15

mai 2020, in temeiul art. 45 (2), art.53 (1), lit. ,,f', art. 54 (1) al Legii nr. 43612006

privind Administralia Publi cd"Locald, emit

Dispozifia:

l.Se convoac6 Consiliul raional in gedintl ordinar[ la data de 29 mai 2020, ora

10.00, in sala mare de gedinle (etj. II) a Consiliului raional pentru examinarea urmltorului

proiect al ordinei de zi. (se anexeazi).

2.Secretarul Consiliului raional:

- va asigura condiliile necesare pentru buna desfEgurare a qedintei, cu respe ctarea

mdsurilor de sdndtate publicd ( respectarea obligatorie a distanlei sociale de minim un

metru, purtarea minugilor gi miEtilor de proteclie de cdtre to{i participantii la qedinfi) ;

- va aduce la cunogtinti consilierilor (telefonic qi prin intermediul adreselor

electronice existente ) li persoanelor cointeresate prevederile dispozitiei in catzd.

3. Raportorii mentionati in ordinea de zi vor prezenta Secretarului Consiliului

raional notele informative gi proiectele de deqi ii stabilili de legislalia in

vigoare.

Ex. S. Lazdr

Preqedintele raionului ariana OMBUN



!

Proiect

Ordinea de zi
a qedinfei ordinare a Consiliului raional Teleneqti

d in 29 mai2020
(ora 10.00 sala mare de gedinte, etaj. II,

sediul Consiliului raional Teleneqti)

1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. ltlL din 20 februarie 2015 ,,Cu privire la
Regulamentul de constituire gi utilizare a mijloacelor fondului de rezervd al Consiliului
raional, (in redacfie noui),,
Raportor: Sergiu Lazdr - Secretarul Consiliului raional

2. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispozifiile pregedintelui
raionului cu caracter financiar (din fondul de rezervE) in perio ada 24.12.2019 -25,05,2020
Raportor: Irina Mardari - contabil - qef in cadrul Aparatului Preqedintelui Raionului
coraportor: Alexei Bivol - directorul IMSP spitalul Raional Teleneqti

3. Cu privire la Raportul de executare a bugetului raional pentru anul2019
Raportor: Ludmila Darii - gef, Direcfia FinanJe

4. Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul2020

ffi"*l#;?nl-$3il::ll;xx#ji,rsociardqiprotecriaFam,iei

5. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anal2020.
Raportor: Ludmila Darii - qef Direc{ia Finan}e

6. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.
Raportor: Ludmila Darii - qef Direclia Finanle

7, Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raionall pentru
educafie
BApg{qI: Alina Pascaru qef Direcfia Generald Educalien -Corapottor: 

fudmila Oarii - qef Direclia Finanfe

8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialiqti, angajafi in unele
institufii publice din raion, pentru anul2020

Raportor: Ludmila Darii - gef Direcfia Finan]e
Coraportori: Alina Pascaru - gef Direcfia General6 Educafie

Conducdtorii IMSP din raionul Teleneqti (dupd caz)

g. Cu privire la realizarea acfiunilor culturale de rang raional desflqurate in an. 2019 qi
aprobarea planului de finanfare a activiti{ilor cultural-festive pentru anul2020
Raportor: Pavel casian - qef Secfia culturi Tineret qi Sport

10. Cu privire la inifierea elaboririi Strategiei de dezvoltare social economice a raionului
pentru anii202l-2025
Raportor: Loreti Anton - qef Direc{ia Economie

11. Cu privire la executarea Programului pentru intrefinerea drumurilor locale de interes
raional pentru anul 2019 aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 8/1 din 21.12.201g
Raportor: Vladimir Ciobanu - qef interimar al Seclie Construcfii, Arhitectur6, Gospod6rie

. Cnrnrrnq.li si Dflrrnrrri.



Coraportor: Loreti Anton - qef Direcfia Economie

12' Cu privire Ia activitatea Direcfiei Asistenfr Socialr qi protecfia Familiei Telenegti pentru
anul 2019

Raportor: Angela Sirbu - qef Direcfia Asistenfl Sociald qi protecfia Familiei

13' Cu privire la modificarea Deciziei consiliului Raional Teleneqti nr.6/13 din 17.12,201g ,,cuprivire la aprobarea bugetului raional (lectura a II),,
Raportor: Angela Sirbu - qef Direcfia Asistenfl Sociald qi protecfia Familiei
Coraportor: Ludmila Darii _ qef Direcfia Finanfe

14' Cu privire la modificarea Decizieinr.2tlSdin 29 mai20l4,,cu privire Ia creareaServiciului raional de pompieri gi salvatori,'
Raportor: Ion vegca - qefului secliei Situafii Excepfionale Telenegti

15' cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional nr,713 din 26,12,2019 ,,cu privire ladarea in folosinfr a unor spafii din cadrul blocurilor administrative nr. lqi 2 a consiliului
raional,,
Raportor : vasilii Bulat - qef Secfia Administrafie Publicd, specialist principal in problemejuridice (prin cumul)

16' cu privire al transmiterea unei cantitrfi de combustibil din biomasr unor institufii publice
otn raton
Raportor: Loreti Anton - qef al Direcfiei Economie
coraportor: Alina pascaru - qef Direcfia Generard Educalie

17' Cu privire Ia instituirea Comisiei raionale pentru protecfia drepturilor omului
Raportor: Angela Sirbu - qef Direclia Asistenl6 Socialr qi protecfia Familiei
coraportor: vasilii Bulat - qef Seclia Administrafie publicd

18' cu privire la constituirea comisiei raionale pentru securitatea circulafiei rutiere qi aprobareaPlanului de acfiuni sectorial Q020-2021) in scopul implementrrii strategiei nafionale pentru
securitatea circulafiei rutiere
Raportor: vasilii Burat - qef secliaAdministralie publicI

19. cu privire la constituirea comisiei raionare antidrog
Raportor: Vitalie Roqca - gef - interimar al Inspectoratuiui de polilie Telenegti

20' Cu privire la aprobarea statelor de personal din cadrul IMSp Centrul
Teleneqti qi Centrul de Strnitate Clzineqti
Raportor: Rodica Barscov - gef IMSp centrul de S6n6tate Telenegti
coraportor: Anatolie cristea - gef IMSp centrul de Sdndtate cEzdneqti

de Sinltate

21. cu privire Ia examinarea demersurilor qi cererilor (se anexeazr)
Raportor: sergiu Lazdr- Secretarul consiliului raionar

Secretarul Consiliului raional Sergiu Lazdr


