
ÎNŞTIINŢARE 

 

În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr. 88-a din 21.07.2021,                   

Vă invităm la şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă, convocată pentru data 

de 05 august 2021, începînd cu ora 1000, în sala de şedinţe a                                                                 

Școlii de arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă, cu următoarea ordine de zi: 

1) Cu privire  la modificarea Deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.1/1 din 

21.01.2021 ”Cu privire la corelarea  bugetului raional  pe anul  2021”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2021. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3) Cu privire la modificarea pct.1.1. din decizia Consiliului raional nr.3/4 din 14 mai 

2021 „Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietatea 

publică a unui lot de bunuri materiale”. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef, direcţia generală educație. 

4) Cu privire la modificarea pct.1 din decizia Consiliului raional nr.4/11 din 17 

septembrie 2020 ”Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi 

unele bunuri din proprietatea publică a statului”. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef, direcţia generală educație. 

5) Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă și  mijloacelor fixe din 

instituțiile de învățământ din raion 

         Raportor: Raisa Burduja, şef, direcţia generală educație. 

6) Cu privire la dizolvare prin lichidare  școlii auxiliare-internat din s. Popeasca  

         Raportor: Raisa Burduja, şef, direcţia generală educație. 

7) Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare. 

         Raportor: Aurica Cebotari, şef, direcţia generală asistență socială și protecția 

familiei. 

8) Cu privire la trecerea școlilor de arte ,,Maria Bieșu,, din or.Ștefan Vodă  și 

s.Olănești în subordinea totală  a direcției generale educație. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

9) Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei teritoriale Ștefan Vodă pentru 

ajutoare umanitare. 

         Raportor: Sergiu Moloman, şef, direcţia economie și atragerea investițiilor. 

10) Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a direcției economie și 

atragerea investițiilor. 

         Raportor: Sergiu Moloman, şef, direcţia economie și atragerea investițiilor. 

11) Cu privire la casarea unor  mijloace fixe. 

         Raportor: Sergiu Moloman, şef, direcţia economie și atragerea investițiilor. 

12) Cu privire la casarea unor  mijloace fixe. 

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

13)  Cu privire la inițierea lucrărilor  de delimitare selectivă a terenurilor proprietate 

publică a raionului Ștefan Vodă. 

        Raportor: Alexei Jitaru, șef-interimar, serviciul relații funciare și cadastru. 

 

 

 

 

 

 



(suplimentar) 

14) Cu privire la organizarea şi  desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate 

ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), toamna 2021 – iarna 2022 a 

recruților născuți în anii  1994 / II jumătate/-2003 

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

15) Cu privire la dare în locațiune a unui spaţiu 

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

 

 

 

 

 

 

Comisiile de specialitate se vor desfăşura în zilele de: 

 

Marți, 03.08.2021, ora 10.00, Comisia pentru administraţie publică, mass-media, 

drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină;  

(sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă, etajul IV); 

 

Marți, 03.08.2021, ora 14.00, Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, 

cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport;  

(sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă, etajul IV); 

 

Miercuri, 04.08.2021, ora 10.00, Comisia pentru agricultură, industrie, ecologie, 

construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului;  

(sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă, etajul IV); 

 

Miercuri, 04.08.2021, ora 14.00, Comisia pentru buget, finanţe, economie, raporturi 

patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană; 

(sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă, etajul IV); 

 

Pentru familiarizarea cu proiectele de decizii supuse examinării în şedinţa 

Consiliului, rog să vă adresaţi la direcția administraţie publică a Aparatului 

preşedintelui raionului, aflată în incinta Consiliului raional, etajul III                                          

(biroul dnei Aliona Muntean, șef al direcției administrație publică, aparatul 

președintelui, tel: 2-20-15) și pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă 

(www.stefan-vodă.md). 

 

 

 

Șef,  Direcția administrație publică, 

 Aparatul președintelui                                                                 Aliona MUNTEAN 

 
 


