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DISPOZITIE
PACIIOP-q}KEHI4E

Cu privire la convocarea Consiliului
raional Basarabeasca in qedinld ordinard

in

conformitate

cu

art. 45 alin. (1) 9i (3) al Legii nr. 436-XVI din 28

decembrie 2006 privind administralia publicd locald,

DISPUN:
Se convoacd Consiliul Raional Basarabeasca in gedintd ordinard la 20 martie
2020, ora 10.00, in incinta Consiliului raional, etajul II, cu urmdtorul proiect
al
ordinii de zi (proiectul se anexeazd).

Pregedintele
raionului Basarabeasca

Piotr PU$CARI

#

Aprob:
i Basarabeasca
Piotr Puqcari

Proiectul
a qedinfei ordinare a Cons
din 20 m
1. Cu

privire la mandatele de consilier atribilii

rabeasca

bnsiliul raional

Basarabeasca.
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretar al consiliului raional
2' Cu privire la executarea bugetului provizoriu raional Basarabeasca
pe anul
2019.
Raportor: Maria Muntean, sef adjunct ar Direcriei
finanre
3' Cu privire Ia modificarea bugetului raional pentru anul 2020qi
alocarea
mijloacelor fi nanciare.
Raportor, Maria Muntean, sef adjunct ar Direcriei
finanre
4. cu privire la organizarea odihnei de vari a copiilor
in anur 2020,
Raportor: Ecaterina pascar, sef adjunct at Direcliei tnvdtrdmdnt general
5' Cu privire Ia repartizarea mijloacelor financiare din
componenta raionali.
Raportor: Ecaterina pascar, sef adjunct al Direcgiei tnvdydmdnt
general
6' Cu privire Ia reorganizarea unor institufii de invifim6nt
din raion.
Raportor: Ecaterina pascar, sef adjunct al Direcliei tnvdldmdnt
general
7' Cu privire la aprobarea Programului de activitate
al Consiliului Raional
Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2020.
Raportort Gheorghe Livilchi, secretar al consiliului raional
8' Cu privire Ia aprobarea actelor normative/administrative,
aferente activititii
intreprinderilor municipale, fondate de Consitiut raional
B"r;;;;;;;;'."*t"
Raportor: Gheorghe Livilchi, secretar interimar al Consiliului
rqional
9' Cu privire la incorporarea' in aprilie-iulie 2020,in
rindurile Forfelor Armate
gi in Serviciul Civil (de alternativi)
ale Republicii Moldo va, a cetafenilor
niscufi in anii 1993-2002.
Raportor" Vitali Aculov, specialist superior al Secliei
administrativ-militare
10' Cu privire la aprobarea statelo. d, personal
ale institufiilor medicale din

raion.
Raportor: Ion Popov, vicepresedintele raionului pe
probleme sociale
Coraportori : Conducdtorii instituliilor medico-sanitare
publice din raion
11' Cu privire Ia^salarizarea personalului
de conducer. oin institufiile medicale
pentru anul 2020.
Raportort Ion Popov, vicepresedintele raionului pe
probleme sociale
12' cu privire la aprobarea componenfei
consiliilor administrative ale
institufiilor medico-sanitare publice din raion.
Raportor: Ion popov, vicepresLdintele raionului
pe probleme sociare
13' cu privire la acceptu..u in proprietatea
;;;;; [lr".t imobile.
Raportor: piotr puScari, pruEidni" al raionului
"uio,iurii

f

14' Cu privire la solicitarea transmiterii
uRor bunuri imobile in propri etatea

raionului.
Raportor: Piotr puScari, preSedinte al raionului
15' Cu privire Ia solicitarea transmiterii unor inciperi
in gestiunea economici
a Consiliului raional.
Raportor' Piotr puScari, preSedinte al raionului
16' Cu privire Ia solicitarea-transmiterii unor
construcfii amplasate pe teritoriul
fostului gimnaziu din s. Abaclia.

Raportor: Iln Popov, vicepresedintele raionului pe probleme
sociale
17' Cu privire la acceptarea primirii in gestiunea
Consiliului raional
Basarabeasca a unui sector de druml amprasat
in comuna Iserlia.
Raportor. Piotr puScari, preSedinte al raioiutui
18' Cu privire la acceptarea comercializdriiprin
licita{ie a unor

unitifi

de
transport.
Raportor' Piotr puScari, preSedinte al raionului
19' Cu privire la folosirea in scopuri de serviciu
a unui autoturism personal.
Raportor. Piotr puScari, pr"S"dtrte al raionului
20' Cfu privire la delegarea unor atribu{ii suplimentare
pregedintelui raionului.
Raportor" Evghenia Jileznaia, specialist principat
tn Aparatul presedintelui
raionului
2l' Cu privire Ia aprobarea dispo zi[ieipregedintelui raionului
nr. 62p din

14.02.2020.
Raportor" Evgheniq Jileznaia, specialist principal
tn Aparatul presedintelui

raionului
22' cu privire Ia operarea unor motiificiri in
decizia consiliului raional.
Raportor" Mihail Martlnov,
sef interimar al Direcliei asistenld sociald si
proteclie afamiliei
23' Cu privire Ia instituirea Serviciului social
'opachet alimentar unic,
persoanelor/familiilor defa v orizate.
Raportor" Mihail Marttnov,
sef interimqr al Direc{iei asistenld sociald si
proteclie afamiliei
24. cu privire la transmiterea unui set de
costume sportive.
Olga
Baciu,
Sef al Secliei culturd
^ _ Ioportor:
25. Cu privire la transmiterea unui teren
sportiv.
Raportor: silvia ltIiculi\a, contabil-g"f m )poratul
preqedintelui raionului
26. cu privire Ia desemnarea unui .orr.iti..
va semna deciziile
consiliului in cazul in care pregedintele "are
gedinfei va fi in imposibilitate de
a Ie semna.
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