
HOTĂRÎREA
COLEGIULUI CONSULTATIV DIN RAIONUL TELENEŞTI

Nr. 09/04 16 decembrie 2021

Cu privire la activitatea Colegiului consultativ 
pentru perioada semestrului II al anului 2021

în scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice în teritoriu, 
întru realizarea Planului de acţiuni pentru semestrul II al a.2021, examinând propunerile înaintate 
de membrii Colegiului consultativ din raionul Teleneşti şi întru exercitarea prevederilor pct. 8, 
13 lit (c) al Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale 
ale Cancelariei de Stat”, bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” 
Colegiul consultativ constituit în raionul Teleneşti H O T  Ă R Ă Ş T E :

1. Se ia act de informaţia prezentată de Nelea Cazacu, şef adjunct al Oficiului teritorial 
Orhei al Cancelariei de Stat, privind activitatea Colegiului consultativ pentru semestrul II 
al anului 2021.

2. Şefii Serviciilor Publice Desconcentrate din unitatea administrativ teritorială Teleneşti:

2.1 să respecte cerinţele Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Consultativ;

2.2 să asigure realizarea hotărârilor adoptate, în cadrul şedinţelor Colegiului Consultativ şi 
prezentarea Notelor informative în adresa Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat;

2.3 să asigure conlucrarea între SPD privind prestarea serviciilor publice pentru populaţie la 
nivel înalt şi în termeni legali;

2.4 să informeze în mod obligatoriu Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat despre 
desfăşurarea şedinţelor de totalizare, precum şu despre vizitele planificate, inopinate 
efectuate de şefii ierarhic superiori;

2.5 vor contribui la realizarea la nivel de subdiviziune a strategiilor, planurilor şi obiectivelor 
supuse în Program de activitate a Guvernului;

2.6 în termen de pînă la 25.12.2021 vor înainta propunerile pentru programul de acţiuni a 
Colegiului pentru a. 2022

3. Se recomandă autorităţilor publice locale în termen de pînă la 25.12.2021 să înainteze 
propuneri pentru programul de acţiuni a Colegiului consultativ pentru a. 2022



4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate din unitatea 
administrativ teritorială Teleneşti, precum şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina 
w eb a consiliului raional Teleneşti şi (după caz) în presa locală.

5. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în seama, şefului adjunct al Oficiului 
teritorial Orheii al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Teleneşti, dnei N elea Cazacu.

reşedinţele Colegiului Consultativ,
Preşedintele şedinţei
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