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DECIZIE
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 20 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului
raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2gz0

nr.03106

'Luind in considerare prevederile art. 52 al Regulamentului de constituire qi
funclionare al Consiliului raional, aprobat prin decizia nr. 04102 din 04.09 .2015^
Consiliul Raional Basarabeasca

DECIDE:

Punct unic: Se aprobd Prograrhul de activiiu,. ul Consiliului raional
Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2020 (se anexeazd).

Pregedintele qedinlei
Consiliului raional Basarabe

Contrasemneazd:
Secretarul interimar al
Consiliului raional B Gheorghe LIVfTCHI

$

Vasil



Anexi
la decizia Consiliului raional
nr. 03i06 din 20.12.2019

PROGRAMUL DE ACTIVITATE
al Consiliului Raional Basarabeasca pentru

trimestrul I al anului 2020

Responsabilii de
executare

Preqedintele raionulur
Directia finan
Presedintele raionului
Direciia finante

Preqedintele raionulut
Secretarul interimar al
raionului

Sec!ia administrativ-
militard

Serviciul inspec{iei
ecologice

Viienres.o*Gle
raionului pe probleme
sociale

Seclia cultur6

Pregedintele raionulur
Sectia culturd
Sec[ia cultura

Pregedintele raionulur
ia culturd

$efii subdiviziunilor
Consiliului raional

$*

Tematica presupusi
Caracterul
acfiunilor

preconizate

Cu privire la executarea bugetului
raional Basarabeasca pe anul 2019

20.03.2020

Cu privire la rectificarea bugetului
raional gi la alocarea mijloacelor
f-rnanciare

20.03.2020

Cu privire la aprobarea Programului
de activitate al Consiliului Raional
Basarabeasca pe trimestrul II al
anului 2020

20.03.2020

Cu privire la incorporarea, in
primdvara-vara anului 2020, in
rindurile Forfelor Armate qi in
Serviciul Civil (de alternativd) ale
Republicii Moldova, a cetdtenilor
ndsculi in anii 1993-2002

Cu privire la organizarea qi

desfdgurarea ' acliunilor de

salubrizare qi amenajare a

localit6lilor

Cu privire la aprobarea statelor de
personal ale instituliilor medicale
din raion.

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

Evenimente
importante

Anul Nou -2020 0r.0r.2020
Crdciunul Nagterea Domnului.
Programul artistic ,,Colind6,
colindd..."

07-08.01 .2020

Ziua profesionald a lucrdtorilor din
sfera culturii ..Lira - 2020" 15.0r.2020
Aniversare a a 3 | -a de la retraserea
Armatei Sovietice din Afsanistan. 15.02.2020
1 Martie -Ziua Mdrtisorului

Ac[iuni prilcjuite dc rnarcare-a cclei
de-a28-a aniversare de la conflictul
din Transnistria

0l ,03.2020

02.03.2020

Ziua tntemafionald a Femeii - 8

martie 08.03.2020
ia culturd



8. Ziua Apelor curate 21.03.2020 Preqedintele raionului

intruniri
I Deplasarea reprezentanlilor

Parlamentului qi Guvernului in
teritoriu

Conform
graficului

Cancelariei de
stat

Secretarul Consiliului
raional

Seminare

Seminar cu secretarii consiliilor
locale pe tema: cadrul normativ de
asigurare a transparenfei qi a
atragerii cetdlenilor in procesul
decizional la nivel local

07.02.2020
Secretarul Consiliului
raional
Sec{ia administra}ie
publici

2.

Seminar cu pregedinfii qi secretarii
comisiilor consultative de
specialitate ale consiliilor locale pe
tema: Elaborarea materialelor
qedinlelor comisiilor consultative

13.03.2020
Secretiiui Consiliutui
raional
Sectia administra{ie
publicd

Secretarul interimar al
Consiliului raional B Gheorghe LIVITCHf

$


