
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-57Q2, or. Basarabeasca, str. K. Marx.55

nr. 50 (-1 mai 2020

DISPOZITIE
PACIIOP,flXELNZF

Cu privire la convocarea Consiliului
raional Basarabeasca in gedinld ordinard

l

-Aveng 
in vedere necesitatea solutiondrii unor chestiuni stringente, care nu

|ot fi tergiversate, asigurarea pe aceastd cale a activitalii subdiviziunilor gi
instituliilor din subordinea Consiliului raional, in temeiul an. 45 alin. (t) qi t:l alLegii nr. 43612006 privind administra{ia publicd locald (MO nr. 32-35/2007
art.I 16);

.DISPUN:
l ' Se convoacd Consiliul raional Basarabeasca in qedinld ordinard la 2l mai2020, ora 10.00, in incinta Centrului Raional de Crealie a Copiilor

, ,,Luceafrrul", str. Karl Marx, 56, sala de gedinte, etajul II, cu urmdtorul
, ^ 

prioiect al ordini i de zi.(proiectul ," or"*"ori1.
2' Se stabilegte cd gedinldr ordinard a Consiliului raional Basarabeasca din data

de 2l mai 2020 se va desfbgura cu respectarea distanlei sociale stabilite inlegdturd cu situatia epidemiologicd a infecliei coviD - lg, asigurarea
tyl".to^t participan{ilor la gedinta Consiliului cu mdgti qi mdnuqi medicale,

", " *fi"ft"anfi pentru igiena personald la intrarea in saia de qedinF.
i 3' Rpsponsabilitatea pentru organizarea gi desfrgurarea g"oin1"i Consiliuluii raional mi-o asum personal.

' 4' Piezenta dispozilie urm eazd a.f adgsd la cunogtinta consilierilor raionali,
11.:1T,{ ri ll,""stinrd n"uri.a ffi ;"#?;t"r:"ilj-,',11"il:i:,T':

Pregedintele
raionului B Piotr PU$CARI
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I/

i Aprob:
ui Basarabeasca
Piotr PU$CART

Proiectul ordi
a gedinfei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca

din 2l mai 2020

lj Cu privirela corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea
bugetului de stat pe anul 2020.

_,fonoltor: Maria Muntean, Sef adjunct al Direclieifinanle
2;,Cu Pfivire la aprobarea dispozifiilor pregedintelui raionului cu caracter

financiaro emise in perioada dintre gedinfele Consiliului raional.
,Rapoitor: Piotr PuScari, preSedinte a-l raionului

3; cu piivire la organizarea odihnei de vari a copiilor in anul 2020.
Rapoitor: Ecaterina Pascal, Sef adjunct al Directriei tnvdtrdmdnt general

4..Cu prlivire la reorganizarea unorinstitufii de inviflmhnt din raion.
Raportor: Ecaterina Pascal, gef adjunct al Direcliei tnvdldmant general

5. Cu privire la schimbarea denumirii gimnaziutui nr.22 din or.: iBasarabeasca.
Rapoitor: Ecaterina Pascal, gef adjunct al Direcliei invdydmdnt general
corapgrtor: Tatiana Rusu, directqr al gimnaztului nr. 22

6. Cu Plivire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului
,raionpl Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2020.
,Rapoytor: Gheorghe Livilchi, secretar interimar al Consiliului raional

7.'9u Prfivire la mersul executirii deciziilor Consiliului raional, adoptate
in semestrul II al anului 2019.

t Rapoltor: Gheorghe Livilchi, secretar interimar al Consiliului raional
8', Cu plivile la aprobarea actelor normafive/administrative, aferente

I activitifii intreprinderilor municipale, fondate de Consiliul raional
i Basapabeasca.
Rapqrtor: Gheorghe Livilchi, secretar interimar al Consiliului raional

,. 
9u Plivire la incorpor zrea,in aprilie-iulie 2020 rin rindurile Forfelor
,Armate gi in Serviciul Civil (de alternativi) ate Republicii Moldo va, a
r cetlfpnilor niscufi in anii lgg3-2002. ;

,; yPqn:r.: Vitali Aculov, specialist superior al Secliei administrativ-militare
ru' uu Rrivire la aprobarea statelor de personal ale institufiilor medicale

din raion.

Yplnor: Ion fopov, vipepresedintele raionului pe probleme sociale

a, c^*T?,!ori-: Conducdtorii instituliilor medico-sanitare publibe din raionll' L'u qrivire la salarizarea personalului de conducere din institufiile
medrcale pentru anul 2020.
Raportor: Ion Popov, vicepresedintere raionului pe probleme sociale

ffis:*

$



)i
r^1.

'. 
uu Privire la aprobarea componenfei consiliilor administrative ale
instltutiilor medico-sanitare nnhlice din rnqinn

12. Cu
ufiilor medico-sanitare publice din raion.

Rapbrior: Ion Popov, vicepresedintele raionului pe probleme social,e
13. Cu privire la acceptarea in propri etatea raionului a unor bunuri imobile., Rapqrtor: Piotr PuScari, preSedinte al raionului
1'4, Cu.Pri:il.^ la solicitarea transmiterii unor construcfii amplasate pe
. , teritoriul fostului gimnaziu din s. Abaclia.

' i Rafiortor: Ion Popov, vicepreSedintele raionului pe probleme sociale
1115. Cu lprivire Ia operarea unor modificiri in decizia Consiliului raional.: Rapi2rtor: Mihail Marttnov, Sef interimar al Direc(iei asistenld sociald SiI i proteclie afamitiei
16. !u privire_la transmiterea unui set de costume sportive.
, Rapbrtor: Olga Baciu, Sef at Secliei culturd

17. Cu frivire la transmiterea unui teren sportiv.

, ^ pnortor: Silvia Niculitra, contabil-sef fu)paratul presedintelui raionului
18' Cu privire la modificarea deciziei Consiiiului raional Basarabeasca nr.

0710'6 din 25 august 2016,oCu privire la instituirea Comisiei pentru
secqritatea circulafiei rutiere din raion''.

- ^ Yprrtor: Petru Scutari, vicepresedinte al raionului pe probleme economice
19' Cu privire Ia completarea componenfei nominale a Comisiei consultative

de specialitate a Consiliului raional.

20. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile
Conbiliului in cazulin care pregedintele gedinfei va fi in imposibilitate de a
le slmna.

Its
4


