
 

 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 
 

DISPOZIŢIE  nr. 152-a 

din 7 decembrie 2020 

 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea 

audierilor publice privind  aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2021 

 
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 2021; 

În conformitate cu Legea nr. 239-XVIdin 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 11 decembrie 2020, ora.10,00,prin aplicația ZOOM, accesând link-ul  

https://us02web.zoom.us/j/4181508524?pwd=V3NwU0ZrVXNvYkM1R05YdFpmckNYUT09 

User: 418 150 8524 , Codul de acces: 5bkn7E, pentru organizarea și desfășurarea audierilor publice 

privind aprobarea bugetului raional pentru anul 2021. 

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

decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021,în următoarea componență: 

Președinte: Vasile Maxim, președintele raionului; 

Vicepreședinte: Valentina Barbei, vicepreședinte al raionului; 

Secretar: Aliona Muntean, șef,secția administrație publică; 

Membrii:  

Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului, 

Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional; 

Ina Caliman, șef, direcția finanțe; 

Sergiu Moloman, șef, direcția economiei și atragerea investițiilor; 

Raisa Burduja, șef, direcția generală educație; 

Vitalie Danuța, șef interimar, direcția agricultură și alimentație; 

Aurica Cebotari, șefa direcției generale asistență socială și protecția familiei; 

Iurie Afanasiev, șeful direcției construcții, drumuri, gospodărie comunală. 

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 portalul www.actelocale.md și pagina web al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

 

Președinte al raionului       Vasile MAXIM 
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