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''.'. : REPITBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

' , PRE$EDTNTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx,55
tel/fax Q97) 2-20-58 E-mail: consili

nr.97 03 decembrie 2021

DISPOZITIE
PACIIOP'XEHI4E

Cu privire la convocarea Consiliului
raional Basarabeasca in qedin!6 ordinard

in conformitate cu art. 45 alin. (1) $i (3) al Legii nr. 436/2006 privind
administralia publicd locald (Mo nr. 32-35/2007 art.I I6),

DISPUN:
1. Se convoaci Consiliul raional Basarabeasca in qedin!6 ordinard la 16 decembrie

2021' ora 10.00, in incinta Centrului Raional de Crealie a Copiilor
,,Luceafdrul", str. Karl Marx, 56, sala de qedinle, etajul II, cu urmdtorul pioiect
al ordinii de zi (proiectul se anexeazd).

2. Se stabilegte cd gedinla ordinard aConsiliului raional Basarabeasca din data
de 16 decembrie 2021 se va desfbgura cu respectarea mdsurilor de proteclie
stabilite in legdturd cu situalia epidemiologicd a infecliei covlD - 19.

3' Responsabilitatea pentru organizarea gi desfd$urarea gedinlei Consiliului raional
mi-o asum personal.

4.Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cunogtinla consilierilor raionali,
precum gi la cunoqtinld publicd prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului
raional : www.basarabeasca.md.

Pregedintele
raionului Basarabeasca Piotr PUgCARI



Aprob
lui Basarabeasca
Piotr PU$CARI

ORDINE
a sedin{ei ordinare i;H;#ft

1. Cu privire la aprobarea unor dispozi{ii ale i raionului emise in

perioada dintre gedin{ele Consiliului raional'

hoportor: Piotr PuScaii, preSedinte al raionului Basarabeasca

)

3.

Cu privire la executarea bugetului raional p:.9. |:"i ale anului202l'

Raportort: Maria Muntean, Sef adiunct al Direc{ieifinanle

cu privire la corelarea uogetutui raional pe anul curent cu Legea bugetului

8.

9.

de stat Pe anul 2021.
Raportor:MqriaMuntean,sefadjunctalDirecl-ieifinanle

4, Cu privire la aprobarea, in-prima lecturi, a bugetului raional Basarabeasca

pe anul 2022.
Raportor: Piotr Puscari, presedinte al raionului Basarabeasca

5. Cu privire la aprobarea, in lectura a doua, a bugetului raional

Basarabeasca Pe anul 2022'
Raportor: Maria Muntean, Sef adiunct al Direclieifinanle

6. Cu privire la aprobarea Programului de ac-tivitate al consiliului raional

Basarabeasca fentru trimestrul I al anului2022'
Raportor: Gheirghe Livilchi, secretar aI Consiliului raional

7. Cu privire la mersul execut[rii deciziilor consiliului raional, adoptate in

semestrul I al anului 2021.
Raportor: Gheorghe Livitrchi, secretar al consiliului rqional

Cu privire la apiobarea graficului concediilor de odihni pentru anul 2022'

Raportor: Gheirghe Liviyihi, secretar al Consiliului raional

cu privire la completarea uniti{ilor militare cu resurse umane la

mobilizare.
Raportor: vitali Aculov, specialist superior al secliei administrativ-militare

10.C; privire la rechizi{ionarea mijtoacetor de transport la mobilizare'

Raportor: vitqli Aculov, specialist superior al secliei administrqtiv-militare

11..Cu privire la constituirea comisiei mixte raionale de rechizifii de bunuri qi

prestiri de servicii in interes public
Raportor: Vitali Aculov, speciilist superior al Secliei administrativ-militare

12.C; privire la transmiterea unor bunuri'
Raportor: Ion Popov, vicepresedinte ctl raionului pe probleme sociale

13. C; privire la accept ur"iin propri etatearaionului a unor bunuri'

Raportor: Ecaterini Pascal, SuTiaiu"rt al Direcliei invd1dmdnt general

14.Cu privire la operar.u ut ol. modificiri in decizia Consiliului raional nr'

02103 din 14 mai202L.
Raportor: Ecaterina Pascql, sef adjunct al Direcliei tnvdldmdnt general

15.Cu privire la folosirea in t.ofiotide-serviciu a unui autoturism personal'

Rap^ortor: Piotr PuScari, preSedinte al raionului Bqsarabeasca


