
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPQ|)ITIE nr. /./ 0-A,
din 4? septembrie202l

Cu privire la convocarea gedinlei
extraordinare a Consiliului raional $tefan Vodd

in temeiul art- 4.5 alin. (2)-(3), art.54 din Legea nr. 436 - xvl din 2g decembrie 2006 privindadministralia publica locald, pregedintele raionuhii sr.r* vodd DrspUNE:1' Se convoacd qedinla extiaordinard a consiliului raional $tefan vodd pentru data de30 septembrie 2021, incepdnd cu ora 1000, in r;i; ;. qedin{e 
" i""lil de arte ,,Maria Biequ,,din or. $tefan Vodd, cu urmdtoarea ordine de zi:

1) Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2021.Raportor: , qef, direcfia fin"anfe.
2)Cuprivirelamodificareadecizieiconsiliuluiraional nr.1/1 din2l.0l.202l.,cuprivirelacorelarea
bugetului raional pentru anul 2021" .

Raportor: , qef, direcfia finan{e.
3) cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul d.e rezervd, al bugetului raionalpentru anul202l.

Raportor: , gef, direc{ia finan{e.
4) cu privire la pregdtirea economiei qi sferei sociale a raionului $tefan vodd pentru activitate inperioada de toamnd-iamd, 2021 _ 2022.

Raportor" , qef, direcfia construclii, gospoddrie comunald qi drumuri.5) cu privire la stabilirea taxei lunare rle-instrui." i" q.oiiL di arte din raionul $tefan vodd gi filialeleacestora, pentru anul de studii 2021_2022
Raportor: , qef al direc{iei generale educalie.

6) Cu privire la prelungirea raporturilor de serviciu.
Raportor: , pre;edinte al raionului.

7) cuprivire la expunerea pentru vdnzareprin licitafie publicd a unui mijloc de transport.Raportor. , qef al direcliei generale educalie.
8) Cu privire la casarea unor mijloace fixe.

Raportor.  gef al IMSp centrul de sdndtate $tefan vodd.
9) Cu privire la casarea unui mijloc de transport.

Raportor: , contabil-qef al aparatului pre;edintelui raionului $tefan Vodd10) Cu privire la organizarea gi efectuarea eviden{ei militare in raionul $tefan-Vodd a tinerilor de sexmasculin cu anul naqterii 2006.
Rap ort or,  $ef, secJia administrativ-militard $tefan vodd.l l) cu privire la aprobarea in redaclie noud a Regulamentului de activitate al direcliei agriculturdgi alimentalie.

Raportor: , gef ar direcJiei agricultur' qi arimentafie.
12) Cu privire la modificarea deciziel consitiului raional nr. 613 din 26.11.201g,,cu privire lacomponenfa nominal5 a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional $tefan Vod6,,.Raportori. , secretar al consiliului iaional stefan vodd.

2. Prezenta dispozi{ie se include in
pagina web a Consiliului raional g

lor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe
6cunogtrnfa in scris consilierilor raionali.

Pregedinte al raionului Vasile Maxim




