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19nr. f3 august 2020

DISPOZITIE
PACNOP,qXtEHI4E

Cu privire la convocarea Consiliului
raional Basarabeasca in gedin{d ordinari

in conformitate cu art. 45 alin. (1) ti (3) al Legii nr. 436-XVI din 28
decembri e 2006 privind administralia publicd local6, (MO nr. 32-3 5/2007 art. I I 6),

DISPUN:
1. Se convoaci Consiliul raional Basarabeasca in qedin{d ordinard la 25 august

2020, ora 10.00, in incinta Centrului Raional de Crealie a Copiilor
,,Luceafbrul", str. Karl Marx, 56, sala de qedinle, etajul II, cu urmftorul
proiect al ordinii de zi (proiectul se anexeazd).

2. Se stabileqte cd gedinla ordinard a Consiliului raional Basarabeasca din data
de 25 august 2020 se va desfrgura cu respectarea distanlei sociale stabilite
in legdturd cu situalia epidemiologicd a infec{iei COVID - Ig, asigurarea
tuturor participanlilor la gedinla Consiliului cu mdqti qi mdnuqi medicale,
dezinfectanli pentru igiena personald la intrarea ?n sala de gedin{6.

3. Responsabilitatea pentru organizarea gi desfrgurarea gedinlei Consiliului
raional mi-o asum personal,

4. Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cunoqtinla consilierilor raionali,
precum qi Ia cunoqtin{d publicd prin publicarea pe pagina oficiald a
Consiliului raional : www.basarabeasca.md.

Preqedintele
raionului Basara Piotr PU$CARI



t 
Aprob:

ui Basarabeasca
Piotr PU$CARI

PROIECTUL ORDII{II DE ZT
a gedinfei ordinare a Consiliului Raional Basarabeasca

din 25 august 2020

Ora controlului:
Cu privire la rezultatele pregitirii institufiilor educafionale, din raion, citre
noul an de studii 2020-2021.
Raportor: Ecaterina Pascal, sef adjunct al Directriei tnvdydmdnt general

Basarabeasca

1. Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2020,
Raportor: Maria Muntean, Sef adjunct al Direclieifinanle

2, Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional
Basarabeasca pe trimestrul IV al anului 2020.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretar interimar al Consiliului rqional

3. Cu privire Ia aprobarea unor dispozifii ale preqedintelui raionului.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretar interimar al Consiliului raional

4, Cu privire Ia propunerea CEC a candidaturilor membrilor Consiliului
electoral de circumscripfie raionali Basarabeasca.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretar interimar al Consiliului rqional

5. cu privire la incorporarea, in octombrie 2020 - ianuari e 202lrin
rindurile For{elor Armate gi in Serviciul Civil (de alternativi) ale
Republicii Moldova, a cetdfenilor niscufi in anii lgg3-2002.
Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secliei qdministrativ-militare

6. Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepfie, a unei singure clase a X-a
liceale in cadrul unor institufii de invi{imint din raion.
Raportor: Ecaterina Pascal, qef adjunct ql Direcgiei invdydmdnt general

7. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.02104 din 3l
martie 2020

Raportor: Petru Scutari, vicepreSedinte el raionului pe probleme economice
8. Cu privire la misurile de pregitire a economiei gi sferei sociale a

raionului Basarabeasca pentru activitate in perioada de toamnl-iarni
2020-2021.
Raportor: Egor Nichitq, Sef al Sec{iei economie

tele rai


