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Cu privire la convocarea Consiliului
raional Basarabeasca in gedinqd ordinard

in conformitate cu ar"t. 45 alin. (l) ti (3) al l.cgii rlr'. 436i1006 prir irrtl

administra{ia publicd local[ (MO nr. 32-35/2007 art. I l6),

DISPI"JN:

l. Se convoace Consiliul raional Basarabeasca in qedinta ordinard la 07 iunie

2022, ora 10.00, in incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx,55,

sala de qedinle, etajul II, conform proiectului ordinii de zi anexat.

2. Responsabilitatea pentru organizarea qi desfb$urarea qedinlei Consiliului raional

mi-o asum personal.

3. Prezenta dispozilie intra in vigoare la data publicarii in Rcgistrul dc Stat al

Actelor Locale gi urmeazb a fr adusd la cunogtinfa consilierilor raionali" precurr 9i

la cunoqtinld publicd prin intermediul paginii oficiale a ConsiliLrlLri raional:

www.basarabeasca.md.

Preqedintele in
raionului Basa Ion POPOV
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Aprob:
nteri(ffir al raionului llasarabeasca

Ion Popov

Proiec
' a qedinfei ordinare a Consiliului naional Basarabeasca

din 07 iunie 2022

1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curcnt cu l,cgca bugctului
de stat pe anul 2022.
Raportor: Maria Munteqn, Sef adjunct al Direcliei.finanye

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Arlari,a Muntean, Sef adjunct al Direc(iei.finanle

3. Cu privire la aprobarea cheltuielilor ef'ectuate prin dispoziliile preqedintelui
raionului.
Raportor: Piotr PuScari, preSedinte al raionului

4. Cu privire la unele modificiri in decizia Consitiului raional nr. 01/08 din
04.03.2022.
Raportor; Evghenia Jileznaia, spec ialis t pri nc ipl

5' Cu privire la organizarea odihnei copiilor in sezonul estival 2022.
Raportor: Ecaterina Pascal, $ef adjunct al Direcyiei invasdmant general

6. Cu privire la mersul pregitirii institufiilor educationale citre noul an cle
studii 2022-2023.
Raporto,r: Ecaterina Pascal, Se./-adjunct al Direc'1iei invtilitmtint gene r.(tl

7. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional
Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2022.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretarul Consiliului raional

8. Cu privire la mersul executirii deciziilor Consiliului raional, adoptate
in semestrul II al anului 2Q21.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretarul Consiliului raional

9. Cu privire la operarea unor modificiri in componen{a comisiilor
consultative de specialitate ale Consiliului raional.

Raportor: Andrei Chircov, preEedintele Contisiei consultative cle ,srtec'ictlitute
pentru economie, buget Si.finanye

10. Cu privire la acordul de comercializare prin licitafie a unui nri.jloc dc
transport.
Raportor: Ion Popov, vicepre;edinte al raionului pe probleme sc,tciale
Coraportor: Vladimir Diacov, director interimar al IMSP CS llasuc'liu

11. Cu privire Ia trecerea unor trunuri din clomeniul public in clomeniul privat.
Raportor: Gheorghe Livifthi, secretarul cons iliului raionar

12. Cu privire la expunerea la licitafie a unor bunuri imobile.
Raportor: Petru Scutari, vicepreEedinte al raionului pe problerne economice

13.cu privire Ia acceptarea demolirii unei construcfii.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef adjunct al Direcliei invdldmant general
Coraportor: Elena Gurin, director al IP L7 ,,Mqtei Basctrab" or. Bororabeasca

14. Cu privire la casarea bunurilor raportate ra mijloace fixe.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef adjunct al Direc{iei tnvdlamant general
Coraportor: Elena Gurin, director al IP'[,7 ,,Matei Basarab" or. fJa'crrcrbeo.sc,cr
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15. Cu privire la aprobarea in redac{ie noud a Comisiei raionale pentru

privatizarea fondului de locuin{e.

/ ift.apoltor: Sqlina $adura, specialist principal

/ 16. Cuprivire la suspendarea activit6{ii iM ,,Biroul de proiecfiri, prospecIiuni 9i

/ serviciitt.
Raportor: Petru Scutari, vicepreSedinte al raionului pe probleme eQonomice

17. Cu privire la transmiterea in gestiune a deui cazan€ pe gaze naturale.

Raportor: Silvia Niculi;a, contabil-Sef din cadrul Aparatului pregedintelui

18. Cu privire la unele modificlri in decizia Consiliului raional nr. 05/12 din
19.12.2020.
Raportor: Silvia Niculila, contabil-Sef din cadrul Aparatului preSedintelui

raionului
19. Cu privire la arendarea unor spa(ii in incinta clidirii administrative a

Consiliului raional.
Raportor: Silvia Niculiga, contabil-Sef din cadrul Aparatului preSedintelui

i raionului
20. Cu privire la numirea in funcfie pe bazi de concurs a direcforului lM

,rCentrul Stomatologic Raional Basarabeasca'0.

n aportor: Ion Popov, vicepreEedinte al raionului pe probleme sociale

21. Cu privire la transmiterea unui set de costume.
Raportor: Olga Baciu, Sef al Secliei culturd


