
 
REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 

 

DISPOZIŢIE nr. 29-a 

03 martie 2020 
 

 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 martie 2020, 

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 2019. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 24.01.2020 “Cu privire la 

corelarea bugetului raional pentru anul 2020”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

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

anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

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

cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2020. 

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

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

din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2020. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.  

6) Cu privire la activitatea Instituțiilor Medico – Sanitare Publice “Spitalul raional Ștefan Vodă” și 

“Centrul de sănătate Ștefan Vodă”. 

         Raportori: Anatol Balanețchi, director, IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

                           Mariana Haret, șef, IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă. 

7) 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 performanță din instituțiile de 

învățământ secundar, ciclul I, II și extrașcolar al raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.  

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

Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara–vara 2020, a recruţilor născuţi în anii 

1993-2002 (I jumătate). 

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

9) Cu privire la rezilierea contractului de comodat, încheiat cu direcția raională sanitar – veterinară 

și pentru siguranța produselor de origine animală din raionul Ștefan Vodă. 

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

10) Cu privire la rezilierea contractului de comodat, încheiat cu Inspectoratul de Poliție Ștefan 

Vodă. 

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

11) Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor. 

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

12) Cu privire la transmiterea unui bun imobil proprietate publică unității administrativ - teritoriale 

din satul Tudora. 

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



 

 

 

13) Cu privire la aprobarea Programului teritorial Ștefan Vodă de control al cancerului, pentru anii 

2020 – 2025. 

         Raportor: Mariana Haret, șef, IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă. 

14) Cu privire la instituirea comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane, prin 

servicii regulate în trafic a raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Sergiu Moloman, șef al direcției economie și atragerea investițiilor. 

15) Cu privire la demisia din funcția de șef al direcției agricultură și alimentație. 

         Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

16) Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului raional Ștefan Vodă în instanța de judecată. 

         Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

17) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/3 din 26.11.2019 „Cu privire la 

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

         Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

18) Cu privire la exercitarea atribuțiilor de serviciu în lipsa secretarului Consiliului raional Ștefan 

Vodă. 

         Raportor: Ion Țurcan, 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                                                                                   Vasile Maxim 
 


