
REPIIBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDTNTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

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

tel/fax (297 ) 2-20-58 E-mail: hascon@mail.ru

nr- 7/ M2018

DISPOZITIE
PACrIOP,fl)KEHI4E

Cu privire la convocarea Consiliulur
Raional Basarabeasca in qedintd extraordinard

in conformitate cu art. 45 alin. (2) qi alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28

decembri e 2006 privind administralia publi cd locald,

DISPUN:

Se convoacd Consiliul Raional Basarabeasca in
2018, ora 10.00, in incinta Consiliului raional, etajul
de zi (proiectul se anexeazd).

gedinla extraordinard, la 11 iulie
II cu urmdtorul proiect al ordinii

Piotr PU$CARI



lui Basarabeasca
Piotr PU$CARI

Ora controlului:
a) Cu privire la totalizarea
primivara anului 2018.

PROIBCTUL ORI)
a qedinfei extraordinare a Consiliului Raio .din tl iulie 2018

' . ,'",1
rezu lta telo r bil u na nitr-r.e'cblbg ic, desfrq u ra t in ra io n, iIln

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

Raportor: Maria Muntean, sef adjunct al Direclieifinanle
2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018 qi alocarea

m ij loacelor fi nancia re.
Raportor. Maria Muntean, sef adjunct al Direclieifinanle

3' Cu privire la alocarea mijloacelor financiare dincomponenta raionali.
Raportor: Ecaterina Pascal, Eef interimar al Direc[iei tnvdtrdmtnt general

4' Cu privire la misurile de pregitire a institu(iilor educalionale citre noul an de
studii 2018-2019.
Raportor" Ecaterina Pascal, Sef interimar al Direc{iei invdtrdmint general

5. Cu privire Ia reorganizarea unor institu{ii de invi(imini din raion.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef interimar al Direcliei invdldmint general

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

7 ' Cu privire Ia aprobarea Programului de activit ate al Consiliului Raional
Basarabeasca pe trimestrul III al,anului 201g.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretar interimar al Consiliului raional

8' Cu privire la aprobarea unor dispozifii ale pregedintelui raionului emise inperioada dintre qedinfele Consiliului raional.
Raportor: Piotr Puqcari, preSedinte al raionului

9' Cu privire Ia aprobarea in redacfie noui a statelor de personal ale IMSp
Spitalul Raional Basarabeasca.
Raportor" Andrei Mhailov, vicepresedinte al raionului pe probleme sociale
coraportor: Dorina Belous, director al IMSp spitolul raional

10' Cu privire la unele modificiri in decizia Consiliului raional nr.0l/07 din 23martie 2018 cu privire la salarizarea personalului de conducere din institufiilemedicale din raion.
Raportor" Andrei Mihailov, vicepresedinte al raionului pe probleryte sociqle11' cu privire la operarea modificirilor gi completrrilor in unele decizii aleConsiliului raional Basarabeasca.
Raportor: Mihail Marttnov, sef interimar al Direcliei asistenld sociald si proteclie a

familiei
12' cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea veniturilorcolectate de institu{iile publice finan{ate de la uugetul raional.Raporto, Maria Muntean, gef adjunct ar Directrierpnantre
13' cu privire la corerarea bugeturui raionar pe anur curent cu Legeabugetului de stat pe anul iOlg.

Raportor: Maria Muntean, sef adjunct ar Direcrieifinanre


