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Cu privire la convocarea gedinlei
extraordinare a Consiliului raional $tefan Vod[

in temeiul art.45 alin. (2)-(3), art.54 din Legeanr.436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraJia publicd 1ocal6, pregedintele raionului $tefan Vodd DISPUNE:

1. Se convoacd gedinta extraordinard a Consiliului raional $tefan Voda pentru data de 14 mai 2021,
incepdnd cu ora 1000, in sala de gedinJe a gcolii de arte ,,Maria Biegu" din or. $tefan Vodd,
cu urmdtoarea ordine de zi:
1) Cu privire la activitatea qcolii de arte ,,Maria Biegu" din or. $tefan Vodd,
pentru perioada 01.09.2019 - 01.05.2021.

Raportor: Valeriu Moraru, director al qcolii de arte ,,Maria Biegu" din or. $tefan Vodd.
2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. III din2l.0l.202I "Cu privire la corelarea
bugetului raional pentru arul 2021" .

Raportor: Ina Caliman, gef, direcfia finanJe.
3) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezewd al bugetului raional
pentru anul2021.

Raportor: Ina Caliman, gef, direclia hnan{e.
4) Cu privire la acordul Consiliuhri raional $tefan Vodd de a primi in proprietate publicd
a unui lot de bunuri materiale.

Raportor: Raisa Burduja, gef al directiei generale educafie.
5) Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de func{ie pentru performanfe profesionale
individuale in munc6, personalului de conducere al instituliilor medico-sanitare publice din
raionul $tefan Vodd.

Raport or : Vladimir Baligari, vicepregedinte al raionului.
6) Cu privire la casarea unor mijloace fixe.

Raportori: Mariana Haret, qef al IMSP Centrul de sdndtate $tefan Vodd.
7) Cu privire la audierea raportului final de lichidare a Instituliei Publice "Prier".

Raportor: Valentina Gomostali, lichidator al Institufiei Publice "Prier".
8) Cu privire la propunerea candidafilor din partea Consiliului raional $tefan Voda in componenla
Consiliului electoral al circumscripfiei de nivelul doi.

Raportor: Ion Jurcan, secretar al Consiliului raional.

2.Prezenta dispozilie se include in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe
pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd qi se aduce la cunogtinta in scris consilierilor raionali.
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Preqedinte al raionului Vasile Maxim


