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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL. RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tellfax (297) 2-20-58 E-mail: barcol@mail,ru

nt. a(/t /r(" r-za,+* z 2018

DrsPozrTIE
PACIIOP fl}KETIVIE

Cu privire la convocarea Consiliului
raional Basarabeasca in qedinld ordinard

in conformitate cu art. 45 alin. (1) qi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28

decembrie 2006 privind administralia publicd local6,

DISPUN:

Se convoaci Consiliul Raional Basarabeasca in qedinld ordinard la 23 martie
2018, ora 10.00, in incinta Consiliului raional, etajul II, cu urmdtorul proiect al

ordinii dezi (proiectul se anexeazd).

Pregedintele
raionului Basara Piotr PU$CARI



Aprob:
Basarabeasca
Piotr Pugcari

a qedinfei

' -,'ii
l:: ,i; ;

Proiectul ordifiei
ordinare a Consiliului l

din 23 martie '2P'18', ,

- ..-ii,__i

Ora controlului:
a) cu privire la audierea raportului anual privind activitatea economtco-

financiari a institu{iilor meiicate din raion, fondate de Consiliul raional'

Raportori:DorinaBelous,directoratlMsPSpitalulr;tional
Ir/stalia Arnaut, Eef at IMSP Centrul de Sdndtate Basarabeasca

vladimir Diacov,"Eef at IMSP Centrul de sdndtate Bascalia

svetlamta Niculitra,'sef at IM;P centrul de sdndtate sadaclia

Gheorgthe Strdiild,- iirector at iM Centrul Stomatologic Raional

BasarabeQScQ

b)CuprivirelamersulrealiziriiProgramuluidedezvo|tarea
invifimintului in raionul Basarab.u*u aprobat pentru anii 2015-2020'

Raportor: Ecaterina Pascal, Sef interimar al Direcliei invdldmint general

Basarabeasca

1. cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2017 '

Raportor:InaManciu,sefinterimaralDirec|ieifinan|e

2.cuprivire la aprobarea Programului d..-1:,iniaate al consiliului Raional

Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2018'

Raportor: Gheirghe Livilchi, secretar ql Consiliului raional

3. cu privire la aprobarea Planului local anticorup{ie pentru anii 2018-

2020.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretqr al consiliului raional

4. Cu privire la aprobarea Planului de integritate pentru intreprinderile

,nuni.ipule, fondate de Consiliul raional'
Raportir: Gheorghe Livitrchi, secretar al Consiliului raional

5. cu privire la incorporarea, in aprilie-iulie 2018, in rindurile

For{elor Armate qi in Serviciul civil (de alternativi) ale Republicii

Moldova,aceti{enilorniscufiinaniilg9l-2000.
Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secliei administrativ-militare

6. Cu privire la
din raion.

aprobarea statelor de personal ale institu{iilor medicale

Raportor : Andrei Mihailov,
C or aoortori : C onduc dtor ii

vicepreq edintele raionului pe probleme sociale

instituliilor medico-sanitare publice din raion



7. Cg privire la salarizarea personalului de conducere din institufiile
medicale pentru anul 2018.
Raportor:-Andrei Mihailov, vicepreSedintele raioru,tlui pe probleme sociale

8. Cu privire la casarea unor mijloace fixe qi a unor datorii creditoare

aflate la balan{a Consiliului raional Basarabeasca.

Raportor: Silvia Niculitra, contabil-Sef in cadrul Aparatului preSedintelui

raionului

9. Cu privire la organizarea odihnei de vari a copiilor in anul 2018'

Raportor: Ecaterina Pascal, Sef interimar al Direcliei tnvdtrdmtnt general

10. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta

raionalS.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef interimar sl Direcliei tnvdldmtnt general

11. Cu privire la aprobarea in reclacfie noui a Regulamentului cu privire
la organizarea gi func{ionarea Serviciului social o,Casa de copii de tip
familial" gi a standartelor minime de calitate.
Raportor: Mihail Marttnov, Sef interimar al Direcliei asistenld sociald Si

proteclie afamiliei

12. Cu privire la unele completiri in Regulamentul Serviciului de ingrijire
sociali la domiciliu.
Raportor: Mihail Marttnov, Sef interimar al Direcliei asistenld sociald Si

proteclie afamiliei

13. Cu privire la aprobarea unor dispozi{ii cu caracter financiar emise de

preqedintele raionului.
Raportor : Piotr PuScari, preSedintele raionului

14. Cu privire la organizarea qi desfiqurarea acfiunilor de salubrizare qi

amenajare a localitifilor.
Raportor; Veaceslav LupaEcu, Sef al Sertticiului Inspecliei ecologice

Cu privire la modificarea termenului de realizare a Planului de ac{iuni
privind implementarea Strategiei integrate de dez-voltare duratrili pentru
anii 2018-2020.
Roportor: Vasile Guzltn, ticepreSwedinte al raionului pe probleme

economice
Cr>rc4cctrtr>r: Arzcfrei ()hircov, Se;f czl Sec{iei econotzzie

Cu privire Ia alocarea miiloacelor financiare'
Raiortor; Ina Manciu, Sef interimar al Direclieifinanle

15.

16.


