
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

lr A4)
^q. U s ,

:): flaecembrie 2022

DISPOZITIE
PACNOP-qx{EHI4E

Cp privire la convocarea Consiliului
rajonal Basarabeasca in gedintd ordinard

I

^,_ ,_i.4 ::"toTitate cu art. 45 alin. (1) $i (3) din Legea nr. 436/2006 privind
aclministratia publicd locald (Mo nr. 32-35/2007 art.I IO:

,.1

-l DISPUN:
1; Se convoaci Consiliul raional Basarabeasca in gedin{d ordinard la 14
. f3c9m! rie 2022, ora 09.00, in incinta Consiliului raionai Basarabeasca, str.

Karl rMarx, 55, sala de gedinJe, etajul II, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi(proigctul se anexeazd).

2; Responsabilitatea pentru organizarea gi desfr$urarea qedintei Consiliului raional
mi-o asum personal.

3'Prezenta dispozi(ie intrd in vigoare Ia datapublicarii in Registrul de Stat al

i*t::111*:="1", urmeazd"a fi adusd la cunoitinta consilieril,or raionali, precum gi
r la cunogtinfd publicd prin intermediul paginei oficiale a consiliului
raional : www. baqarabeasca. md
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h r. i. .rre$eolntele
raionului Basarabeasca Piotr PU$CARI

, i i MD-6702, or. Basarabeasoa" str. K. Marx, 55.i, , teVfaxe9T)r_rO_ttE_r"t,@
rr ,%



Aprob:
ului Basarabeasca

Piotr PU$CARI
ORI)

a pedin(ei ordinare a Consil
din 14 dece

1. Cu rprivire la aprobarea cheltuielilor
raibnului nr. 89 din 31.10.2022.

prin dispozifia pregedintelui

Rbpo; rt or : iP i o tr P uS c ar i, pr e S edint e al r aio nului B as ar ab e as c a
2. Cu privirt la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului2022.

Raportor:tMaria Muntean, Sef adjunct al Direc|ieifinanle
3. Cu rprivire Ia aprobarea, in prima lectur5, a bugetului raional Basarabeasca pe

anul 2023i
Raportor : iP iotr PuS c ar i, pre S edint e al r aionului B as arab eas c a

4, Cu rprivit'e la aprobareao in lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe
anul2023,
Raportor:iMaria Muntean, Sef adjunct al Direclieifinanle

5. Cu iprivire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 gi alocarea mijloacelor
financiare.
Raportor::Maria Muntean, Sef adjunct al Direclieifinanle

6. Cu iprivire Ia modificarea unor decizii ale Consitiului raional Basarabeasca.
Raportori: Maria Muntean, Eef adjunct al Direclieifinanle

; ] Ecaterina Pascal, Sef adjunct al Direcliei tnvdldmdnt general
7, Cu iprivirb ta aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabehsca pentru trimestrul I al anului2023.
Raportor : t Gheorghe Livilchi, s ecretar al C ons iliului raional

8. Cu privire Ia mersul executirii deciziilor Consiliului raional, adoptate in
semestruli I al anului 2022.
Raportor:'icheorghe Livilchi, secretar al Consiliului raional

9, Cu iprivire la operarea unor modificiri in decizia Consiliului raional nr. 05/09 din
24.09.2021.
Rapo;rtor: Gheorghe Livilchi, secretar al Consiliului raional

10.Cu privire Ia transmiterea in gestiune, prin contract de comodat, a unui bun
imdbil. 

i

Raportor : lPiotr PuScari, preSedinte al raionului
ll.Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihni pentru anul2023.

Raportor:'lEvghenia Jileznaia, specialist principal, Aparatul preSedintelui raionului
t2.Ca privirb la aprobarea Planului raional de acfiuni pentru men(inerea statutului

Republicii Moldova de fari liberi de poliomielita p.nfro anii2022-2024.
Rapiortor: Ion Popov, vicepreSedinte al raionului pe probleme sociale
Coraportor : Zinaida Rald, co ordonator CSP HtnceSti, s ector Bas arab eas ca

13.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire qi control al infec{iei
HIY/SIDA qi al infec{iilor cu transmitere sexuali pentru anii2022-2025 in raionul
Basarabeasca.
Rapoirtor:'Ion Popov, vicepresedinte al raionului pe probleme sociale
Coraportclr : Zinaida Rald, co ordonator CSP Htnc eSti, s ector B as arabeasc a

14.Cu privirb la folosirea in scopuri de serviciu a unui autoturism personal.
Raportor: Piotr Puscari, presedinte al raionurui Basarqbeqsca

15. Cu privire Ia Acordul de parteneriat.
Raportor:iNatalia Arnaut, gef al IMSP Centrul de Sdndtate Basarabeqsca
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