
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIOI\ULUI BASARABEASCA

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

teVfu< (297) 2-20-58 E-mail: bascon@mail.m

nr. 68 2,f lu-a-/e- 2018

DISPOZITIE
PACNOP'XEHI,IE

Cu privire la convocarea Consiliului
Raional Basarabeasca in gedinld ordinard

in conformitate cu art. 45 alin. (1) 9i alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administralia publicd local6,

DISPUN:

Se convoacd Consiliul Raional Basarabeasca in qedin{d ordinard la 21 iunie
2018, ora 10.00, in incinta Consiliului raional, etajul II, cu urmdtorul proiect al
ordinii de zi (proiectul se anexeazd).

Preqedintele
raionului Piotr PU$CARI



PROIECTUL ORDI
a $edin(ei ordinare a Consiliului Raional

Ora controlului:

2018

a) Cu privire la totalizarea rezultatelor bilunarului ecologic desfigurat in raion, in
primivara anului 2018.

Raportor: Vasile Guzun, vicepreEedintele raionului pe probleme economice
1. Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2017.

Raportor: Ina Manciu, Sef interimar al Direclieifinanle
2,Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018 qi alocarea

mij loacelor fi nanciare.
Raportor: Ina Manciu, Sef interimar al Direcliei.finanle

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raionali.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef interimar al Direcliet invdtramint general

,- 4, Cu privire Ia misurile de pregltire a institu(iilor educa(ionale citre noul an de
studii 20f 8-2019.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef interimar al Direcliei tnvdtrdmint general

5. Cu privire la reorganizarea unor institufii de invifimint din raion.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef interimar al Direcliei invdldmint general

6. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului raional Basarabeasca, adoptate in
semestrul II al anului 2017.
Raportor: Gheorghe Livitrchi, secretar interimar al Consiliului raional

7. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional
Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2018.
Raportor: Gheorghe Livifchi, secretar interimar al Consiliului raional

8. Cu privire la aprobarea unor dispozi(ii ale pregedintelui raionului emise in
perioada dintre gedinfele Consiliului raional.
Raportor: Piotr PuScari, preSedinte al raionului

9. Cu privire la aprobarea in redacfie noui a statelor de personal ale IMSP
Spitalul Raional Basarabeasca.
Raportor: Andrei Mihailov, vicepreSedinte al raionului pe probleme sociale
coraportor: Dorina Belous, director al IMSP spitalul raional

10. Cu privire la unele modificiri in decizia Consiliului raional nr. 0l/07 din 23
inartie 2018 cu privire la salarizarea personalului de conducere din institu{iile
medicale din raion.
Raportor: Andrqi Mihailov, vicepreSedinte al raionului pe probleme sgciale

ll. Cu privire la operarea modificirilor gi completirilor in unele decizii ale
Consiliului raional Basarabeasca.
Raportor: Mihail Martfnov, Sef interimar al Direcliei asisten{d sociald Si protec{ie a

familiei
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea veniturilor

colectate de institu{iile publice finanfate-de la bugetul raional.
Raportor: Ina Manciu, sef interimar al Direclieifinintre


