
 
REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 

 

DISPOZIŢIE nr. 29-a 

din 05 martie 2019 

 

 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 21 martie 2019, 

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 executarea bugetului raional pentru anul 2018. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 13 decembrie 2018 “Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pentru anul 2019”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional                        

pentru anul 2019. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

4) Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al direcției finanțe a Consiliului                            

raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

5) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de 

demnitate publică şi funcţionarilor publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului                                 

raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

6) Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul 

raionului Ştefan Vodă pentru anul 2019. 

         Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

7) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din 

cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2019, 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

8) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 10/9 din 22.11.2007 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului raional ,,Pedagogul anului”. 

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

9) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/5 din 09.06.2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanțe din instituțiile de învățământ secundar, 

ciclul I, II și extrașcolar al raionului Ștefan Vodă”. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

10) Cu privire la atribuirea statutului juridic de executor secundar de buget (persoană juridică), unor 

instituții de învățământ din cadrul raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

11) Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ gimnazial din cadrul                              

raionului Ștefan Vodă. 

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 
12) Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport destinate transportului pentru elevi. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 
 

 

 



 

13) Cu privire la reorganizarea direcției asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă. 

         Raportor: Aurica Cebotari, șef, direcția asistență socială și protecția familiei. 

14) Cu privire la inițierea procedurii de delimitare și înregistrare a unui teren, proprietate publică a                           

raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Olga Palancean, specialist principal, serviciul relații funciare și cadastru. 

15) Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire al sporului pentru performanță, conducătorilor 

subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Raportor: Eugeniu Ciobanu, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

16) Cu privire la conferirea gradului de calificare. 

Raportor: Eugeniu Ciobanu, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

17) Cu privire la aprobare statelor de personal ale instituțiilor - medico sanitare publice din cadrul 

raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2019. 

         Raportori: Anatolie Balanețchi, director, IMSP spitalul raional Ștefan Vodă; 

 Mariana Haret, șef, IMSP centrul de sănătate Ștefan Vodă; 

 Ion Țîbîrnac, șef, IMSP centrul de sănătate Talmaza; 

 Matrona Arșer, șef, IMSP centrul de sănătate Olănești; 

 Ivana Sîrbu, șef, IMSP centrul de sănătate Antonești; 

 Ion Babei, șef, IMSP centrul de sănătate Crocmaz; 

 Irina Caraman, șef, ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă. 

18) Cu privire la permiterea cumulării de funcții personalului de conducere al instituțiilor                               

medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă. 

          Raportor: Vasile Gherman, vicepreședintele raionului. 

19) Cu privire la numirea în funcția de manager al Centrului de asistență socială pentru cuplu mamă 

copil și pentru copii în situații de risc din satul Olănești. 

          Raportor: Vasile Gherman, vicepreședintele raionului. 

20) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale                  

Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara–vara 2019, a recruţilor născuţi în                   

anii 1992-2001 (I jumătate). 

Raportor: Ruslan Lupan, șef, secția administrativ militară Ștefan Vodă. 

21)  Cu privire la casarea unor mijloace fixe.  

Raportori: Mircea Cuclenco, șef, direcția agricultură și alimentație. 

                  Ion Cazacu, director, IP Școala auxiliară din s. Popeasca. 

22) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/2 din 03 iulie 2015 „Cu privire la 

componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ştefan Vodă”. 

Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

23) Cu privire la crearea Comisiei raionului Ștefan Vodă pentru protecția drepturilor omului. 

Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea juridică, Aparatul președintelui raionului. 

24) Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional Ștefan Vodă pentru                 

anul 2019. 

Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

25)  Cu privire la stabilirea premiului anual. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

 

2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Consilierilor raionali; 

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

 

 

 

 

 Preşedintele raionului                                                                          Nicolae Molozea 
 

 


