
 

 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 
 

 DISPOZIŢIE  nr 155-a 

       din  26 noiembrie 2018 

 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea 

audierilor publice privind  aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2019 

 
În scopul asigurării transparenței decizionale în cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă și în vederea 

participării părților interesate la procesul decizional privind adoptarea deciziei pentru aprobarea 

bugetului raional pentru 2019; 

În conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de 

implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional și 

decizia Consiliului raional nr. 2/10 din 26 mai 2016 ”Cu privire la asigurarea transparenței în procesul 

de elaborare și adoptare a deciziilor Consiliului raional Ștefan Vodă”; 

În baza art. 53 alin. (2), art. 54 alin. (1),(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436              

din 28 decembrie 2006, preşedintele raionului Ștefan Vodă DISPUNE: 

1. Se stabilește ziua de 05 decembrie 2018, ora.10,00, în sala de ședințe a Consiliului raional                  

Ștefan Vodă, etaj I, organizarea și desfășurarea audierilor publice privind aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2019; 

2. Se instituie grupul de lucru pentru organizarea și desfășurarea audierilor publice asupra 

proiectului de decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în următoarea 

componență: 

 Președinte: Nicolae Molozea, președintele raionului; 

 Vicepreședinte: Alexandru Pavlicenco, vicepreședinte al raionului; 

 Secretar: Aliona Muntean, șef, secția administrație publică; 

 Membrii:  

 Vasile Gherman, vicepreședinte al raionului, 

 Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional; 

 Ina Caliman, șef, direcția finanțe; 

 Adelina Barbăneagră, șef, direcția economiei și atragerea investițiilor; 

 Raisa Burduja, șef, direcția generală educație; 

 Mircea Cuclenco, șef, direcția agricultură. 

3. Grupul de lucru va elabora și stabili regulile de organizare și desfășurare a audierilor publice. 

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum. 

5. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință: 

            - Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat; 

            - Persoanelor nominalizate; 

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

 

 

 

 

 

Președinte al raionului     Nicolae MOLOZEA 

 

 

 


