
 
REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 

 

DISPOZIŢIE nr. 156-a 

din 30 noiembrie 2018 

 
 Cu privire la convocarea şedinţei 

ordinare a Consiliului raional Ştefan Vodă 

 

În temeiul art. 45 alin. (1)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:  

1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 13 decembrie 2018 

începând cu ora 10
00

, în sala de şedinţe a Şcolii de arte „Maria Bieşu” din or. Ștefan Vodă, cu următoarea 

ordine de zi: 

1) Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului raional Ştefan Vodă.  

 Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

2) Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018. 

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

3) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 19.07.2018 “Cu privire la corelarea 

bugetului raional pentru anul 2018”.  

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

4) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2018. 

 Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

5) Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019. 

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

6) Cu privire la demisia din funcție. 

Raportor: Aurica Cebotari, şef al direcţiei asistență socială și protecția familiei. 

7) Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului la funcţia vacantă de manager al 

centrelor de asistență socială din subordinea direcției asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă. 

Raportor: Aurica Cebotari, şef al direcţiei asistență socială și protecția familiei. 

8) Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor 

reabilitate ale represiunilor politice. 

Raportor: Vasile Gherman, vicepreședinte al raionului. 

9) Cu privire la transmiterea unui bun proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Raportor: Ana Procopovici, contabil-șef, aparatul președintelui raionului. 

10) Cu privire la abrogarea unei decizii. 

Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

11) Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea 

Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2019. 

           Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional.  

12) Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

           Raportori: Iurie Afanasiev, șef al direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri; 

                             Irina Caraman, director, ÎM Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă. 

13) Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi din proprietatea publică a statului  unele 

bunuri. 

 Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație 

14) Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă. 

           Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

15) Cu privire la premiere. 

           Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

2. Prezenta dispoziţie se comunică: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Consilierilor raionali; 

Prin publicare pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

 

 

   Preşedinte al raionului                                                                                  Nicolae Molozea  


