
Ordinea de zi 

a ședinței Consiliului raional Ștefan Vodă 

din data de 

 

1) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021 “Cu privire 

la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

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

pentru anul 2022. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi 

adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2022. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

4) Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice 

locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2022. 
          Raportor: Iurie Afanasiev, şef al direcţiei construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

5) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rândurile Forţelor Armate ale 

Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara-vara anului 2022, a 

recruţilor născuţi în anii 1995 - 2004 /I jumătate/. 

          Raportor: Pavel Vartic, șef interimar al secției administrativ militare Ștefan Vodă. 

6) Cu privire la schimbarea denumirii Instituției Publice Gimnaziul “Ion Creangă”                    

din satul Copceac. 

         Raportor: Fedora Ciobanu, director al IP Gimnaziul “Ion Creangă” s. Copceac. 

7. Cu privire la aprobarea actelor lucrărilor cadastrale de delimitare a unor terenuri 

proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

        Raportor: Alexei Jitaru, șef interimar al serviciului relații funciare și cadastru. 

8) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/11 din 12.06.2020 cu privire 

la transmiterea unor bunuri proprietate publică Agenției Naționale                                         

pentru Siguranța Alimentelor.  

         Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

9) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/17 din 21.03.2019 cu privire 

la aprobarea Regulamentului de stabilire a sporului pentru performanță, conducătorilor 

subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă.  

         Raportor: Eugeniu Ciobanu, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

10) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/15 din 16.08.2012 cu privire 

la aprobarea Regulamentului de funcţionare al Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism. 

         Raportor: Valentina Uța, șef al direcției cultură, tineret ,sport și turism. 

11) Cu privire la expunerea pentru licitație publică a unui mijloc de transport. 

         Raportor: Valentina Uța, șef al direcției cultură, tineret ,sport și turism. 

12) Cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a 

Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Ștefan Vodă                   

din Republica Moldova. 

         Raportor: Aliona Muntean, șef al direcției administrație publică. 

13) Cu privire la aprobarea Acordului de cofinanțare. 

         Raportor: Anatolie Balanețchi, director al IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

14) Cu privire la constituirea dreptului de superficie a unui sector de teren. 

        Raportor: Alexei Jitaru, șef interimar al serviciului relații funciare și cadastru. 
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