
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZITIE nr. /4V- A-
din " 3 12" lt 04 / m 424 2021

Cu privire la organizarea qi desfhEurarea
audierilor publice privind aprobarea
bugetului raional pentru antl2022

in scopul asigurdrii transparenlei decizionale in cadrul Consiliului raional $tefan Vodd qi in vederea
participdrii pe4ilor interesate la procesul decizional privind adoptarea deciziei pentru aprobarea bugetului
raronal oentru 2022:

in confomitate cu Legea nr. 239-XVI din 13 noiembne 2008 privind transparenla in procesul decizional,
Hotdrirea Guvemului Republicii Moldova Nr. 96 din 16.02.201.0 cu privire la acliunile de implementare a
Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenla in procesul decizional gi decizia Consiliului
raional nr. 2110 din 26 mai 2016 "Cu privire la asigurarea transparenlei in procesul de elaborare $i adoptare
a deciziilor Consiliului raional Stefan Vodd:

in baza al'.53 alin. (2), art. 54 alin. (1),(2) din Legea privind administralia publicd locald nr. 436
din 28 decembrie 2006, pregedintele raionului $tefan Vode DISPUNE:

1. Se stabileste ziua de 06 decembrie 2021, ora.13.00, prin aplicalia ZOOM, accesdnd link-ul

User: 418 150 8524 , Codul de acces: 5bkn7E, pentru organizarea gi desli$urarea audierilor publice privind
aprobarea bugetului raional pentru anul 2022;
2. Se instituie grupul de lucru pentru organizarea;i desfbgurarea audierilor publice asupra proiectului de
decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022, in umatoarea componenld:

Pre;edinte: Vasile Maxim, preEedintele raionului;
Vicepre;edinte: Valentina Barbei, vicepreqedinte al raionului;
Secretar: Aliona Muntean, qef, secjia administralie publicd;
Membrii:
Vladimir Baligan, vicepreqedinte al raionului,
Ion lurcan, secretar al Consiliului raional;
Ina Caliman, $ef,, direc[ia finan[e;
Sergiu Moloman, qef, direclia economiei $i atragerea investijiilor;
Raisa Burduja, qel direclia generalA educalie;
Diana Rusu, gef, direclia agriculturd qi alimenta{ie;
Aunca Cebotari, qefa direcliei generale asistenld socialA gi proteclia familiei;
Iurie Afanasiev, $eful directiei construclii, drumuri, gospodlrie comunali.

3. Grupul de lucru va elabora qi stabili regulile de organizare Ei desfEgurare a audierilor publice.
4. Controlul asupra executdrii prezentei dispoziJii mi-l asum.
5. Prezenta dispozilie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale wwu'.actclocalc.nd si se aduce

la cunoEtinfd cetafenilor qi persoanelor nominalizate pri pub)icare pe pagina web al Consiliului raional

$tefan Voda.

Presedinte al raionului

A lizat


