
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

din " 2021

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

in temeiul art.45 alin. (2), (3) qi art.54 din Legea nr.436 - XVI din 28
administra{ia publicl local6, preqedintele raionului $tefan Vodd DISPUNE:
1. Se convoacd gedinfa extraordinard a Consiliului raional $tefan
18 noiembrie 2021, incepdnd cu ora 1000, in sala de qedinfe a $colii
din or. $tefan Vodd, cu urmdtoarea ordine de zi:

decembrie 2006 privind

Voda pentru data de
de arte ,,Maria Biegu"

1) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional $tefan Vodb nr. lll din 21.01.2021
"Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021".

Raportor:Ina Caliman, gef al directiei finanfe.
2. Cu privire la numirea in funcfie.

Raportor: Vasile Maxim, pregedinte al raionului.
3. Cu privire la aprobarea actelor lucrdrilor cadastrale de delimitare a unor terenuri proprietate publicd
a Consiliului ra ional $tefan Vodd.

Raportor: Alexei Jitaru, qef interimar al serviciului relalii funciare qi cadastru.
4. Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele misiunii de inspeclie asupra modului de
aplicare corecti ;i unitard a legilor ;i actelor normative care reglementeazd acordarea
ajutorului social.

Raportor: Aurica Cebotari, gef al direcfiei generale asistenf[ socialS qi proteclia familiei.
5. Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare.

Raportor: Aurica Cebotari, qef al direcliei generale asistenld sociald;i proteclia familiei.
6. Cu privire la expunerea pentru licitalie publicd a unui mijloc de transport.

Raportor: Elena Cornilel, director al IP Liceul Teoretic "$tefan Vodd".
7. Cu privire la programarea concediilor de odihnd pentru conducdtorii institufiilor din subordinea
Consiliului raional $tefan Vodd pentru anul2022,

Raportor: Ion furcan, secretar al Consiliului raional.
8) Cu privire la evahnrea performanlelor profesionale ale secretarului Consiliului raional $tefan Vodd.

Raportor: Ion Jurcan, secretar al Consiliului raional.

?. Prczenta dispozilie se include in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe
pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd gi se aduce la cunogtin{a in scris consilierilor raionali.
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Presedinte al raionului Vasile Maxim




