
RXPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZIIIE nr.
din tt "

Cu privire la convocarea $edinlei
ordinare a Consiliului raional $tefan Vodi

in temeiul art. 45 alin. (l)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind
administralia publicd locald, preqedintele raionului $tefan Vodd DISPUNE:
1 Se convoacd qedinta ordinard a Consiliului raional $tefan Vodi pentru data de

16 decembrie 2021, incepAnd cu ora 1000, in sala de qedinje a $colii de arte,,Maria Biegu"
din or. $tefan Vodd, cu urmdtoarea ordine de zi:
1) Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2021.

Raportor: Ina Caliman, gefal direcliei finanle.
2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional $tefan Vodd nr. 1/1 din 21.01.2021
"Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul202l".

Raportor: Ina Caliman, gefal directiei finanle.
3) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerv6. al bugetului raional
pentru anul 2021 .

Raportor;lna Caliman, 9ef, direclia finanle.
4) Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 in prima lectura.

Raportor: Ina Caliman, gef al direcliei finante.
5) Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 in a doua lec1'rxl.

Raportor: Ina Caliman, gefal direcliei finante.
6) Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituliilor - medico sanitare publice din cadrul
raionului $tefan Vodd pentrt antl2022.

Raportori;Anatolie Balanelchi, director, IMSP spitalul raional $tefan Vodd;
Mariana Haret, qef, IMSP centrul de sInAtate $tefan Vode;
Ion libimac, gef, IMSP centrul de sdndtate Talmaza;
Matrona Arqer, Eef, IMSP centrul de sAndtate OlAne$ti;
Ion Babei, qef, IMSP centrul de sdndtate Crocmaz;
Irina Caraman, gef, IM Centrul stomatologic $tefan Vodd.

7) Cu privire la casarea unui mijloc de transport.
.Raportor: Fedora Ciobanu, director al IP Gimnaziul "Ion Creang6" s. Copciac.

8) Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional $tefan VodA
pentru anul 2022.

Raportor: Ion Jurcan, secretar al Consiliului raional.
9) Cu privire la acordarea premiului anual conducdtorilor instituliilor din subordinea Consiliului
raional $tefan Vodd pentru rezultatele activitilii in anul 2021.

Raportor: Ina Caliman, qef al direcJiei finante.

2. Prezenta dispozilie se

se publicd pe pagina web
consilierilor raionali.

include in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md),
a Consiliului raional $tefan Vodd Ei se aduce la cunoqtinla in scris

!,j/,^\i a \'
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Pre$edinte al raionului Vasile Maxim


