
 
REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 

 

DISPOZIŢIE nr. 115-a 

din 2  septembrie 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 19 septembrie 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 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. 

2) Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2019.  

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3) Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2019. 

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

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

2019. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

5) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/1 din 27 mai 2019 “Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2019”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 
6) Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada de 

toamnă-iarnă 2019 – 2020. 

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

7)  Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ gimnazial din cadrul raionului Ștefan Vodă. 

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

8) Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

9) Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

Raportor: Ina Caliman, șef al direcției finanțe. 

10) Cu privire la casarea unor mijloace de transport. 

Raportor: Anatolie Balanețchi, director, IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

11) Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitaţie publică a unor mijloace de transport. 

Raportor: Anatolie Balanețchi, director, IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

12) Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ştefan Vodă şi 

filialele acestora, pentru anul de studii 2019-2020. 

Raportor: Valentina Uța, șef, direcția cultură, tineret, sport și turism. 

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

Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în toamna 2019-iarna 2020, a recruţilor născuţi în anii 1992 

/II jumătate/ – 2001. 

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

14) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 28.02.2008 Cu privire la înființarea 

filialei școlii de arte „Maria Bieșu” în satul Volintiri. 

         Raportor: Valeriu Moraru, director, școala de arte „Maria Bieșu” din or. Ștefan Vodă. 

 

 

 



 

 

15) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/19 din 21.03.2019 Cu privire la aprobarea 

statelor de personal ale instituțiilor-medico sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru 

anul 2019. 

         Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

16) Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional nr. 1/16 din 21.03.2019 ,,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. 

17) Cu privire la suspendarea din funcție a președintelui raionului. 

         Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

18) Cu privire la suspendarea din funcție a vicepreședintelui raionului. 

         Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

19) Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice. 

         Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 Preşedinte al raionului                                                                                Iurie Moiseev 


