
HOTĂRÎREA
COLEGIULUI CONSULTATIV DIN RAIONUL TELENEŞTI

Nr. 01/02 28 ianuarie 2022

Cu privire la aprobarea Orarului şi tematica 
şedinţelor Colegiului consultativ pentru a. 2022

în scopul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiuni 
adoptate la nivel naţional şi asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice în
teritoriu, examinând propunerile înaintate de membrii Colegiului consultativ din raionul 
Teleneşti şi întru exercitarea prevederilor pct. 7,8, 13 lit (c) al Regulamentul ”Cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială 
de nivelul al doilea” aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu 
privire la Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”, Colegiul consultativ constituit în raionul 
Teleneşti H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Se aprobă Orarului şi tematica şedinţelor Colegiului consultativ pentru a. 2022 ( Se

2. 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 web a cConsiliului raional Teleneşti.
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Preşedintele şedinţei
Preşedintele Colegiului Consultativ,
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Anexă la Hotărârea 01/02 a Colegiului 
consultativ în UAT Teleneşti

ORARUL ŞI TEMATICA
Şedinţelor Colegiului consultativ pe lângă Oficiul teritorial Orhei al Cancelariei de Stat în anul 2022 în UAT Teleneşti

Nr.
d/o

Data Tem atica şedinţelor Raportor

1. 28.01.22 1. Cu privire la componenţa Colegiului consultativ constituit în raionul Teleneşti
2. Cu privire la aprobarea Orarului şi tematica şedinţelor Colegiului consultativ pentru a. 2022
3. Privind aspecte ce ţin de acordarea dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă;
4. Prevedri legale şi m odul de corectare a erorilor com ise în procesul atribuirii în proprietate a 
terenurilor

Şef adjunct OT Teleneşti 
Şef adjunct OT Teleneşti 
Direcţie CTAS Teleneşti 
OCT Teleneşti

2. 25.02.22 1.Problem e si soluţii la GT care nu activeaza si radierea acestora din Registrul fiscal de stat conform  
prevederilor legale intrun m od mai sim plificat ( inclisiv decedaţi ).
2.Termenul limită de depunere a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021 de către persoanele 
juridice şi persoanele fizice, care desfăşoară activitate profesională precum şi persoane fizice care desfăşoară 
activitate independentă;
3. Privind desfăşurarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi excepţionale/incendii în perioada rece a 
anului cît şi demararea Campaniei ”0  casă protejată-o viaţă salvată”

DDF (Teleneşti) 

DDF (Teleneşti)

SSE (Teleneşti)

3. 25.03.22 1. Pregătirea organelor PC a raionului şi desfăşurarea aplicaţiilor la PC cu tem a „A cţiunile organelor 
de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutrem ului 
de păm înt, inundaţiilor catastrofale, avariilor de producţie şi epizootiilor” din data de 29 aprilie 2022
2. Consolidarea relaţiilor de colaborare cu actorii comunitari în procesul de punere în executare a pedepsei cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii;
3. Ultima zi de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice-cetăţeni.
4.Colaborarea DRSA Teleneşti cu APL de nivelul I în scopul adoptării regulam entului de întreţinere a 
anim alelor.a regulam entului cu privire la păşunat şi cosit.

SSE (Teleneşti)

Biroul de probaţiune
Teleneşti
DDF Teleneşti

DRSA Teleneşti

4. 29.04.22 1. Cu privire la activitatea sectoarelor de Poliţie, probleme şi soluţii.
2. Gestionarea deşeurilor
3. E liberarea actelor perm isive (certificat de urbanism  pentru proiectare şi autorizaţie de construire) în 
baza Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrărilor de construire;

IP Teleneşti 
1PM Teleneşti

DST Nord

Ax



5. 27.05.22 1. Subvenţionarea locurilor de m uncă pentru angajatori privind angajarea în câm pul m uncii a 
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor mai în vârstă de 50 ani şi peste, persoane eliberate din detenţie, 
victim ele traficului de fiinţe umane.
2. Luarea m ăsurilor necesare pentru crearea şi funcţionarea p ieţelor agroalim entare pe teritoriul 
raionului Teleneşti conform  cerinţelor actuale ale actelor norm ative în vigoare.

DOFM Teleneşti 

DRSA Teleneşti

6. 24.06.22 1 .Cu privire la dificultăţile apărute în raionul Teleneşti la încoprorarea tinerilor în FA;
2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor şi altor 
situaţii de urgenţă în perioada campaniei de recoltare a cerealelor şi culturilor tehnice, precum şi prevenirea 
riscurilor de accidente pe apă în perioada estivală

SAM Teleneşti 

SSE Teleneşti

7. 29.07.22 f . Cu privire la veridicitatea datelor şi respectarea term enilor de prezentare a rapoartelor statistice;
2. Cu privire la problem e şi soluţii în activitatea IP Teleneşti;
3.îm bunătăţirea calităţii apei potabile în  instituţiile de învăţăm ânt general (educaţie tim purie,învăţăm ânt 
gim nazial).

SS Teleneşti 
IP Teleneşti 
DRSA Teleneşti

8. 26.08.22 1.Colaborarea cu A PL la pericolul produs de m otocultoare.
2. Cu privire la finanţarea proiectelor din Fondul ecologic naţional
3. Aspecte norm ative la eliberarea autorizaţiilor de funcţionare conform  HG nr. 306/2000, Regulamentul 
privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor;

ISTS
IPM Teleneşti 

DST Nord

9. 30.09.22 f . Cu privire la calitatea apei în raionul Teleneşti;
2.Construcţia şi am enajarea gropilor Bekary sau a cim itirelor pentru anim ale în  toate prim ăriile 
raionului Teleneşti.
3. Respectarea normelor Codului muncii de către APL ne nivelul 1 şi II din r-nul Teleneşti. Probleme şi soluţii

CSP Orhei (Teleneşti) 
DRSA Teleneşti

Inspecţia muncii
10. 28.10.22 1. Aspecte legale de înregistrare a actelor de stare civilă

2. Procedura de desfăşurare a stagiului profesional.
3. Specificul salarizării unor categorii de angajaţi ai APL

CM Teleneşti 
DOFM Teleneşti 
ITM Orhei

11. 25.11.22 1. Ghidarea în carieră, formarea profesională a şomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi 
specializare;
2. Privind starea surserlor de apă pe teritoriul raionului Teleneşti

ANOFM Teleneşti 

SSE Teleneşti
12. 23.12.22 f . Pedeapsa contravenţională asupra recruţilor;

2 Cu privire la activitatea Colegiului consultativ în anul 2022
SAM Teleneşti 
OT Orhei (Telneşti)


