
 
REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 

 

DISPOZIŢIE nr.103-a 

din “05”august 2016 

 
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 18 august 2016, 

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 modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 7/4 din 09.12.2015 ”Cu privire 

la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016”. 

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3) Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2016. 

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

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

2016. 

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

5) Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada 

de toamnă-iarnă 2016-2017. 
Raportor: Alexandru Danilov, specialist principal, direcţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri. 

6) Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în şcolile de arte din raionul Ştefan Vodă şi filialele 

acestora, pentru anul de studii 2016-2017. 

Raportor: Valentina Uţa, şef, direcţia cultură, tineret, sport şi turism. 

7) Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul 

raionului Ștefan Vodă, pentru semestrul II al anului 2016. 

           Raportori:  Mariana Haret, șef, IMSP centrul de sănătate Ștefan Vodă; Vasile Plămădeală, 

director, IMSP spitalul raional Ștefan Vodă; Ion Babei, șef, IMSP centrul de sănătate Crocmaz; Ion 

Țîbîrnac, șef, IMSP centrul de sănătate Talmaza; Matrona Arșer, șef, IMSP centrul de sănătate Olănești; 

Ivana Sîrbu, șef, IMSP centrul de sănătate Antonești. 

8) Cu privire la aprobarea proiectului de sporire a eficienței energetice a IMSP Spitalul raional Ștefan 

Vodă. 

Raportor: Vasile Plămădeală, director, IMSP spitalul raional Ștefan Vodă. 

9) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rândurile Forţelor Armate ale Republicii 

Moldova şi în serviciul civil (de alternativă) în toamna 2016-iarna 2017, a recruţilor născuţi în anii 1989 

a doua jumătate - 1998. 

     Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă. 

10) Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic “Ecaterina Malcoci” din satul Crocmaz.  

         Raportor: Raisa Burduja, şef, direcţia generală educație. 

11) Cu privire la atribuirea statutului juridic de executor secundar de buget unei instituții de 

învățământ. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef, direcţia generală educație. 

12) Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de învățământ general din raionul Ștefan Vodă, 

pentru anul de studii 2016-2017. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef, direcţia generală educație. 

13) Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere. 

        Raportor: Raisa Burduja, şef, direcţia generală educație. 



14) Cu privire la demisia dlui Anton Barcari din funcția de șef al direcției construcții, gospodărie 

comunală și drumuri. 

     Raportor: Nicolae Molozea, preşedinte al raionului. 

15) Cu privire la demisia dnei Aurelia Țurcan din funcția de șef al direcției economie și atragerea 

investițiilor. 

     Raportor: Nicolae Molozea, preşedinte al raionului. 

16) Cu privire la abrogarea unei decizii. 

           Raportor: Adelina Barbăneagră, șef-interimar, direcția economie și atragerea investițiilor. 

17) Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

           Raportor: Ion Cazacu, director, școala auxiliară-internat din s. Popeasca. 

18) Cu privire la propunerea candidaților din partea Consiliului raional Ștefan Vodă în componența 

Consiliului electoral al circumscripției de nivelul doi. 

  Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

 

 

3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Consilierilor raionali 

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

 

Preşedintele raionului                                                                   Nicolae MOLOZEA 


