
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

ff. F?

DISPOZITIE
PACTIOP-f,XEHI4E

Cu privire la convocarea Consiliului
raional Basarabeasca in gedin!6 ordinarb

1!{.sePtembrie 2022

in conformitate
administralia Publicd
completdrile ulterioare

DISPUN:

1. Se convoaca Consiliul raional Basar'abeasca in qedinld ordinara la23 septembrie 
-

2022,ora 10.00, in incinta consiliului raional Basarabeasca, str' Karl Marx' 55' sala

de qedinle, etajul II, cu urmatorul proiect al ordinii de zi (proiectul se anexeazd) '

2. Responsabilitatea pentru organizarea qi desfaqurarea qedinlei consiliului raional

mi-o asum Personal.

3. prezenta dispozilie urmea z6 a fi pubricata in Registrur de stat al Actelor Locale,

urmeazda fi adus6 la cunogtinla consilierilor raionali, precum 9i la cunoqtinla publicd

prin intermediul paginii on.iutl a consiliului raional: www,basar3bepsca'md'

Preqedintele
raionului Basarabeasca

Piotr PU$CARI

cuart.45alin.(1)qi(3)alLegiinr.43612006privind
locala (Mo nr. 

'32-35/2007 art.ll6), cu modificarile qi

ffi
*3*ffi



nului Basarabeasca
Piotr Puqcari

PROIECTUL
a gedinfei ordinare a Consi beasca

din 23

Ora controlului:
a) Cu privire la rezultatele
noul an de studii 2022-2023.

pregitirii institufiilor educa{ionale, din raion, citre

Raportor: Ecaterina Pascal, Eef adiunct al Direcliei tnvdtrdmdnt general

b) Cu privire la rezultatele organizirii odihnei copiilor in sezonul estival 2022,

ioporior: Ecaterina Pascal, Sef adjunct al Direcliei invdldmdnt general

1.. Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2022.

Raportor: Maria Muntean, Sef adjunct al Direclieifinanle
2. C;privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabeasca pe trimestrul IV al anului 2022.

Raportor: Gheorghe Livilchi, secretar al Consiliului raional

3. C; privire la deschiderea, cu titlu de excepfie, a unei singure clase a X-a

liceale in cadrul unor institufii de invifimffnt din raion.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef adjunct al Direcliei invdtrdmdnt general

4. Cu privire la incetarea activitntii IP Gimnaziul din s. Iordanovca.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef adjunct al Directriei tnvdtrdmdnt general

5. Cu privire la misurile de pregitire a economiei gi sferei sociale a raionului

Basarabeasca pentru activitate in perioada de toamnd-iarni 2022-2023.

Raportor: Egor Nichita, Sef al Secliei economie

6. d privire la dispozi(ia pregedintelui raionului nr.84p din 13.06.22

Raportor : P iotr P uE c ar i, preq edint el e r aionului
7. C; privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispozilia preqedintelui

raionului nr. 75 din 30.08.2022.
Raportor : P iotr Puq cari, pr eq edint ele raionului

8. Cu privire la numirea gefului IMSP Centrul de Sinltate Basarabeasca.

Raportor: Ion Popov, vicepreSedinte al raionului pe probleme sociale

9. Cu privire la numirea gefului IMSP Centrul de Sinitate Baqcalia.

Raportor: Ion Popov, vicepreSedinte al raionului pe probleme sociale

10. Cu privire la numirea gefului IMSP Centrul de Sinitate Sadaclia.

Raportor: Ion Popov, vicepreSedinte al raionului pe probleme sociale

11. Cu privire la transmiterea transportului sanitar.
Raportor: Ion Popov, vicepreSedinte al raionului pe probleme sociale

12. Cu privire la incorporarea, in octombrie2DZ}-ianuarie 2023rin rffndurile
Forfelor Armate gi in Serviciul Civil (de alternativi) ale Republicii Moldova'

. a cetifenilor nlscu{i in anii 1995-2005.
Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secliei administrativ-militare

13. Cu privire la desfSgurarea, in anul 2023rin raionul Basarabeasca a

conirolului medical gi la trecerea in eviden{a militari a tinerilor niscufi
in anul 2007.
Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secliei administrativ-militare



14. Cu privire la aprobarea Acordului de Colaborare cu AO lParteneriate
pentru fiecare copiltt.
Raportor: Mihail Marttnov, Sef interimar al Direc[iei asistenld sociald Si proteclie

afamiliei
15.Cu privire la expunerea la licitafie a unui bun imobil.

Raportor: Petru Scutari, vicepreSedintele raionului pe probleme economice

16. Cu privire la executarea atribu{iilor secretarului Consiliului raional
Basarabeasca.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretar al Consiliului raional

17. Cu privire la unele modificiri in decizia Consiliului raional nr. 01/08 din
04.03.2022.
Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal tn cadrul Aparatului

pr e S e dint e lui r aionului
L8. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de rispuns la tuberculozi

pentru anii2022-2023.
Raportor: Alexandra $evcenco, medic ftiziopulmonolog din cadrul IMSP Spitalul

raional
19. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Basarabeasca nr.07106

din 25 august 2016 r,Cu privire la instituirea Comisiei pentru securitatea
circula{iei rutiere in raiontt.
Raportor: Petru Scutari, vicepregedintele raionului pe probleme economice

20. Cu privire la solicitarea acordului de preluare la balan{i a colectivelor
artistice cu titlu rrmodel".
Raportor: Olga Baciu, Sef al Secliei culturd

21. Ca privire la aprobarea documentelor la delimitare a unui teren, proprietate
publici a raionului Basarabeasca.

Raportor: Gheorghe Castm, specialist principal al Serviciului agriculturd, relalii

funciare Si cadastru
22. Cu privire la unele modificiri gi completiri in decizia Consiliului raional

Basarabeasca nr. 06/09 din 29.09.2017.
Raportor: Galina $adura, specialist principal tn Aparatul preSedintelui raionului

23. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 gi alocarea

mij loacelor fi nancia re.
Raportor: Maria Muntean, Sef adiunct al Direclieifinanle

24. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului
de stat pe anul 2022.
Raportor: Maria Muntean, Sef adiunct al Direclieifi'nanle


