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DECIZIE
PEITIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 21 mai 2020

Cu privire la aprobarea Programului
de activitate al Consiliului raional
Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2020

' Luind in considerare prevgderile art. 52 al Regulamentului
funclionare al consiliului raional, aprobat prin decizia nr. 04102
Consiliul Raional Basarabeasca

DBCIDE:

Se aprobd Programul de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru
trimestrul III al anului 2020 (programur se anexeazd).

Preqedinte al gedin{ei Consiliului
Raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretar interimar al C
Raional Basarabeasca

Vasile GARABA

Gheorghe LIVITCHI

nr.03106
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PROGRAMUL DE ACTIVITAT'E
al Corrsiliului raional Basarabeasca pentru

trimestrul III al anului 2020

Caracterul
ac{iunilor

preconizate

Nr. d/o al
chestiu-

nilor
Tematica presupusi Data

desftrgurlrii Rresponsabilii de executare

$edinfa
ordinarl a
Consiliului
Raional
Basa ra beasca

ORA CONTROLULIJI.
l Cu privire la rezultatele pregdtirii
institu{iilor educafionale, din raion, cbtre
noulan de studii 2017-2019.
2. Cu privire la rezultatele odihnei de var6 a
copiilor.

2s,09.2020 Directia invdfamant general

Direclia invd{6rndnt general

2. Cu privire la executarea bugetului raional
pe semestrul I al anului 2020.

25.09.2020 Pregedintele raionului,
Direc{ia finante,
Comisia consultativ6 de specialitate
pentru economie. buset si finanfe

3,

Cu privire la mdsurile de pregdtire a
economiei gi sferei sociale a raionului
Basarabeasca pentru activitatea in perioada
de toarnnd-iarnd 2020-2021 .

25.09.2020

Pregedintele laionului,
Sectia econornie

4. Cu privire la aprobarea programului de
activitate al Consiliului Raiqnal
Basarabeasca pe trimestrul lV al anului
2020.

25.09.2020
Secretarul interimar al Consiliului
raional

5. Cu privire Ia incotporarea, in octorbG
2020- ianuarie 2021, in rindurile
For(elor Arnrate gi in Serviciul Civil (cle
alternativd) ale Republicii Moldova, a
cetdlenilor n6scu{i in anii lg93 -2002

2s.Q9.2020 Vicepregedintele raionului pe probleme
sociale

Evenimente
importante

Hramul comunei Iserlia. 12,07.2020 Prirndria comunei lserlia

2. Ziua Constituliei Republicii Moldova. 29.07.2020 Pregedintele raionului
Primarii localit6tilor din raion

1 Ziua feroviarului. 02.08.2020
Pregedintele raionului
Seclia cultLri'i
Prirrririn nraqrrlrri Raccrqhp

4.
76 ani de la operaliunea lagi-Chigin6u:
eliberdrii Moldovei.

Ziua

4

24.08.2020
Pregedintele raionului
Sectia cultur6
Primarii localitdtilor din raion

5. Hramul satului lordanovca. 28.08.2020 Primdria satului lordanovca

6.

Organizarea gi des16gurarea sdrbdtori lor
nagionale - Ziua IndependenJei qi ,,1_imba
noastrA".

27.08.2020
31.08.2020

Pregedintele raionului
Sec{ia cultula
Primarii localitalilor din raion

7.
Ziua cunogtinJelor. inceputul anuhii de
studiu2020-2021. 0L09.2020

Preqedintele raionului
Direc{ia invdJdmdnt general
Primarii localitafilor din raion 

__.

Primiria satului Sadacl ia8. Hramul satului Sadaclia. 21.09.2020

$



Intruniri I
Deplasarea reprezentanJilor parlamentului

$i Guvernului in teritoriu

Conform
graficului

Cancelariei de
Stat

Secretarul interirrar al Consiliului
raional

Seminare cu
secretarii
consiliilor
locale, alte
acfiuni cu
caracter
cognitiv-
instructiv

Seminar cu consilierii iaioratip tenril-
drepturile 9i obligaliunile alegilor locali in
contextul legislatiei nationale.

21.Q8.2020
Secretarul interimar al Consiliului
raional
Sectia adminiqfrafie nrrhlinx

2.
Seminar cu secretarii consiliilor locale in-
problemele lucrdrilor de secretariat 9i
ordonarea documentelor de arhivd.

t8.09,2020
Secretarul interimar al Consiliului
raional
Serviciul arhivd

Secretar interimar al
Consiliului Raional Basarab
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