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Proiect
DECIZIE
din

2017

Nr.

Cu privire la măsurile de pregătire a economiei
raionale şi sferei sociale pentru activitate
în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018
Întru asigurarea economiei raionale şi populaţiei din teritoriu cu resurse energetice şi
servicii comunale, în scopul creării condiţiilor favorabile de activitate în perioada rece de
toamnă-iarnă 2017-2018 şi în conformitate cu alin. (1), art. 43 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Planul de măsuri privind eficientizarea procesului de achiziţionare a resurselor
energetice pentru necesităţile instituţiilor bugetare, autorităţilor administraţiei publice locale şi
a populaţiei, anexa nr. 1.
2. Se aprobă lista instituţiilor care nu pot fi deconectate de la reţelele electrice, gaze
naturale, anexa nr.2.
3. Se aprobă lista instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală pentru societate, care pot
fi deconectate numai după coordonarea cu Preşedintele raionului, anexa nr. 3.
4. Se propune conducătorilor autorităţilor publice locale din raion în comun cu agenţii economici
din teritoriu să analizeze şi să elaboreze măsuri concrete, avînd ca bază Planul de măsuri privind
pregătirea economiei raionale şi sferei sociale în perioada 2017-2018. Planurile respective se vor
prezenta Secţiei economie în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei date.
5. Se propune Consiliilor locale de nivelul I din raion să examineze în şedinţe (luna august)
realizarea măsurilor menţionate în p.1 al prezentei decizii. La şedinţe vor participa şefii
subdiviziunilor consiliului raional competente în domeniu întru asigurarea colaborarii în acest
aspect.
6. Se recomandă primarilor oraşului, satelor, comunelor:
a. să aducă în ordine toate sistemele inginereşti (de încălzire, electrice, gaze naturale, apă
şi canalizare) pentru funcţionare normală în perioada rece.
b. să asigure instituţiile finanţate de la buget cu cărbune, lemne , gaze naturale şi peleţi
pentru funcţionarea lor normală în sezonul de toamnă – iarnă 2017-2018, pînă la 01.10.2017.
c. să organizeze pînă la 1 august 2017 în comun cu conducătorii instituţiilor, inventarierea
încăperilor şi obiectelor instituţiilor bugetare, întreprinderilor industriale, blocurilor locative,
apreciind gradul lor de pregătire pentru a fi aprovizionate cu energie termică, energie electrică,
gaze naturale, apă şi canalizare.
d. să organizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie a centralelor termice şi sistemelor de încălzire,
precum şi a clădirilor şi acoperişurilor obiectelor de menire social- culturală şi fondul locativ.

7. Comisia pentru organizarea pregătirii economiei raionale şi sferei sociale în perioada de
toamnă-iarnă 2017-2018 va fi constituită prin dispoziţia preşedintelui raionului.
8. Direcţia finanţe, Dna Fevronia Nicolaev:
a. să verifice, pînă la 1 iulie 2017, situaţia privind achitarea integrală a consumului de resurse
energetice şi servicii comunale de către instituţiile bugetare pe parcursul a.2016 şi I
trimestru a a.2017 şi va organiza achitarea datoriilor formate în limitele alocaţiilor preconizate în
bugetul raional şi bugetele locale;
b. să organizeze controlul folosirii (conform normativelor) energiei electrice, gazelor naturale şi
apei de către instituţiile bugetare, respectarea limitelor alocaţiilor financiare prevăzute pentru
acest scop, avînd ca bază contractele încheiate;
c. să monitorizeze evidenţa lunară a achitărilor instituţiilor bugetare subordonate, a facturilor
primite de la furnizorii resurselor energetice şi prestării serviciilor pentru a nu admite
neachitările lor pe o perioadă de mai mult de 30 zile din data primirii ultimei facturi şi creării
situaţii de întrerupere a furnizării agentului termic;
d. să repartizeze operativ la dispoziţia preşedintelui raionului, sumele necesare pentru
pregătirea instituţiilor bugetare către sezonul rece 2017-2018, în conformitate cu bugetul aprobat
(modificat);
9. Secţia economie, Dl Vasile Gudumac, va efectua un control riguros a contractelor încheiate de
instituţiile bugetare subordonate Consiliului raional cu furnizorii de resurse energetice şi
întreprinderile ce prestează servicii comunale, în termen de pînă la 01.09.2017.
10. Conducătorii Întreprinderilor SA „FEE-Nord” filiala Glodeni, Î.M.„Servicii comunale
Glodeni”, SRL„Bălţi Gaz” filiala Glodeni, SA”Drumuri –Rîşcani”, vor lua la un control strict
prevederile p.2,3 al prezentei decizii.
11. Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Dl Aureliu Bodean, va
monitoriza întocmirea contractelor între agenţii economici şi Administraţiile Publice Locale de
nivelul I pentru prestarea serviciilor de întreţinere a drumurilor locale pe timp de iarnă precum şi
monitorizarea procesului de executare a lucrărilor de întreţinere a drumurilor locale de
importanţă raională aflate în gestiunea Consiliului raional Glodeni pe perioada de toamnăiarnă 2017-2018.
12. Despre mersul îndeplinirii deciziei date consiliile locale a oraşului, comunelor (satelor), vor
prezenta lunar, pînă la data de 5 a lunii Secţiei economie a CR, informaţii privind pregătirea
obiectelor din teritoriul administrat, către perioada de toamnă – iarnă 20172018.
13. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului şi comisiei
consultative de specialitate economico-financiare.
INIŢIATORUL PROIECTULUI
Preşedinte al raionului Glodeni
COORDONAT:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Şef Secţie Economie
Şef Secţia Construcţie, Gospodărie
Comunală şi Drumuri
Şef interimar Direcţia Finanţe
Glodeni
Șef serviciu juridic și resurse
Umane
AVIZAT:
Secretarul Consiliului raional Glodeni

LEUCĂ Ion
ŢARIGRADSCHI Victor
BOUBĂTRÎN Veaceslav
ALBU Oxana
Gudumac Vasile
Bodean Aureliu
Nicolaev Fevronia
Gurău Zorina

PELIN Vasile

Anexa nr. 1 la decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din

2017

Planul de măsuri
privind eficientizarea procesului de achiziţionare a resurselor energetice
pentru necesităţile instituţiilor bugetare, autorităţilor administraţiei publice
locale şi a populaţiei.
Nr.

Denumirea măsurilor

Termenul executării

Responsabil

1

Solicitarea şi prezentarea informaţiei
de la instituţiile bugetare privind
necesităţile de resurse energetice în
perioada de toamnă-iarnă 2017-2018.

iunie, 2017

2

Totalizarea şi determinarea
necesităţilor de resurse energetice a
beneficiarilor de stat pentru sezonul
rece 2017– 2018.

iunie, 2017

3

Anunţarea şi desfăşurarea
Iulie-august, 2017
concursurilor (licitaţiilor) cu privire la
achiziţionarea resurselor energetice
pentru sezonul de încălzire 2017-2018.

4

Încheierea şi aprobarea contractelor de
achiziţie a resurselor energetice în
urma concursurilor (licitaţiilor)
desfăşurate.

Iulie-august, 2017

5

Monitorizarea procesului de
achiziţionare a resurselor energetice
pentru instituţiile bugetare.

permanent

Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport.
Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport.
Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport, secţia
economie
Secţia economie,
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport

Secretarul Consiliului raional

Vasile Pelin

Lista
Instituţiilor care nu pot fi deconectate de la reţelele electrice şi termice
A.
1. Instituţiile medicale IMSP, SR secţia chirurgie și maternitate, instituţiile de menire socială
(Centrele multifuncţionale de asistenţă socială or. Glodeni, s.Fundurii Vechi, s. Balatina,
s.Sturzovca);
2. Azilul de bătrîni „Tabita” c.Iabloana;
B.
1. Instituţiile de Stat responsabile pentru asigurarea securităţii şi ordinii publice:
- Inspectoratul de Poliţie Glodeni;
- Secţia Administrativ-Militară Glodeni.

Secretarul Consiliului raional

Anexa nr. 3 la decizia Consiliului raional Glodeni nr.

Vasile PELIN

din

2017

Lista
Instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală pentru societate, care pot
fi deconectate numai după coordonare cu Preşedintele raionului
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Serviciul prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă;
Instituţiile medicale de asistenţă medicală primară;
Instituţiile Medico Sanitare Publice;
Instituţiile de învăţămînt;
Staţiile de captare a apei potabile, de pompare;
Staţiile de epurare a apei reziduale.

Secretarul Consiliului raional

Vasile PELIN
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DECIZIE
din

proiect

2017

nr.

Cu privire la nota informativă privind
implimentarea reformelor în AMP în r.Glodeni
Examinînd informația prezentată de către șefa IMSP CS Glodeni, D-na Viorica Ciobanu,
privind implimentarea reformelor în asistența medicală primară în raion, în baza Programului de
activitate a Consiliului raional Glodeni pentru trimestrul I a. 2014 şi în conformitate cu art. 43 (1)al
Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se ia act infomația privind implimentarea reformelor în asistența medicală primară în raion ( se
anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei deciziei se pune pe seama Comisiei de specialitate pentru
protecție socială și sănătate publică (președintele comisiei Vladimir Maican).

Inițiatorul proiectului
Președintele al r.Glodeni

Ion LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreședintele r. Glodeni

Oxana Albu

Șef serviciul juridic și resurse umane

Zorina Gurău

Șef IMSP CS Glodeni

Viorica Ciobanu

Avizat:
Secretarul Consiliului raional

Vasile Pelin
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Proiect

DECIZIE
din ________________ 2017

nr. _____

Cu privire la coordonarea Regulamentului
de organizare și funcționare al Instituției
Medico-Sanitare Publice din raionul Glodeni

În conformitate cu art. 43, al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, prevederile ord. MS nr.1086 din 30.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a prestatorilor de servicii de sănătate’’ ( MO nr.85-91 din
24.03.2017, art.5931), în baza demersurilor IMSP CS Glodeni nr.01-16/45 din 08.05.2017, IMSP CS din
raion nr.34 din 05.05.2017,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1. Se acceptă Regulamentele de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare
Publice din raionul Glodeni după cum urmează:
1.1 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice
Centrul de Sănătate Glodeni ( anexa nr. 1).

1.2 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Centrul de Sănătate Balatina ( anexa nr. 2).
1.3 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Centrul de Sănătate Cobani ( anexa nr. 3).
1.4 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Centrul de Sănătate Hîjdieni ( anexa nr. 4).
1.5 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Centrul de Sănătate Iabloana ( anexa nr. 5).
1.6 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Centrul de Sănătate Ciuciulea ( anexa nr. 6).
1.7 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Centrul de Sănătate Limbenii Vechi ( anexa nr. 7).
1.8 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Centrul de Sănătate Fundurii Vechi ( anexa nr. 8).
1.9 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Centrul de Sănătate Sturzovca ( anexa nr. 9).

Medico-Sanitare Publice
Medico-Sanitare Publice
Medico-Sanitare Publice
Medico-Sanitare Publice
Medico-Sanitare Publice
Medico-Sanitare Publice
Medico-Sanitare Publice
Medico-Sanitare Publice

1.10 Regulamentul Instituție Medico-Sanitare Publice ,, Spitalul raional Glodeni’’
nr. 10).

( anexa

2. Se abrogă deciziile Consiliului raional Glodeni nr. 1/15 din 28.01.2010, nr. 1/23 din
20.02.2014, nr.5/12 din 04.11.2016.
3. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei consultative de specialitate
pentru protecție socială și sănătate publică ( președinte dl.Vladimir Maican).

Preşedintele şedinţei
_____________________
Secretar al Consiliului raional
Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului
Coordonat:
Vicepreședinte al raionului
Director IMSP SR Glodeni
Șef IMSP CS Glodeni

-

Pelin Vasile
LEUCĂ Ion

ALBU Oxana
Guriev Nicolae
Ciobanu Viorica

Șef Serviciu juridic și resurse umane
Specialist în problemele relații cu publicul

Gurău Zorina
Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile
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DECIZIE
din ________________ 2017

nr. _____

Cu privire la aprobarea componenței Consiliilor
administrative a IMSP din raionul Glodeni

În conformitate cu art. 43, al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, prevederile ord. MS nr.1086 din 30.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a prestatorilor de servicii de sănătate’’ ( MO nr.85-91 din
24.03.2017, art.5931), în baza demersurilor IMSP CS Glodeni nr.01-16/45 din 08.05.2017, IMSP CS din
raion nr.34 din 05.05.2017, IMSP SR Glodeni nr.01-16/287 din 12.05.2017,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1. Se aprobă componența Consiliilor administrative a IMSP din raionul Glodeni după
cum urmează:
1.1 IMSP CS Glodeni
Președintele Consiliului administrativ:
LEUCĂ Ion – Președinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Barat Svetlana- economist
Ilco Tatiana – asistent medical superior
Scripnic Raisa – reprezentant ONG ,,Femeia’’

Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.2 IMSP CS Balatina
Președintele Consiliului administrativ:
LEUCĂ Ion – Președinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Gonța Nina - șef IMSP CS Balatina
Tabaran Corina – contabil IMSP CS Balatina
Lazariuc Ana – secretar primăria Balatina
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.3 IMSP CS Cobani
Președintele Consiliului administrativ:
Albu Oxana – Vicepreședinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Melnic Livia - șef IMSP CS Cobani
Colbasiuc Rodica – contabil CS Cobani
Marc Olesea – reprezentantul sindicatului CS Cobani
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.4 IMSP CS Hîjdieni
Președintele Consiliului administrativ:
LEUCĂ Ion – Președinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Lupușor Angela - șef IMSP CS Hîjdieni

Cechina Lilia – administrator de sistem informațional
Patrașcu Veronica – contabil IMSP CS Hîjdieni
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.5 IMSP CS Iabloana
Președintele Consiliului administrativ:
Albu Oxana – Vicepreședinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Paiu Tamara - șef IMSP CS Iabloana
Certan Svetlana – a/m de familie superior IMSP CS Iabloana
Sărăteanu Aliona – contabil IMSP CS Iabloana
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.6 IMSP CS Ciuciulea
Președintele Consiliului administrativ:
Albu Oxana – Vicepreședinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Marc Oxana - șef IMSP CS Ciuciulea
Roman Lilia – contabil IMSP CS Ciuciulea
Rebeja Tatiana – reprezentant a unei asociații nonguvernamentale
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.7 IMSP CS Limbenii Vechi
Președintele Consiliului administrativ:

Albu Oxana – Vicepreședinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Calmațui Vladimir - șef IMSP CS Limbenii Vechi
Cucuta Anna – contabil IMSP CS Limbenii Vechi
Noroc Ion – reprezentant din cadrul asociației non-guvernamentale din domeniul sănătății
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.8 IMSP CS Fundurii Vechi
Președintele Consiliului administrativ:
LEUCĂ Ion – Președinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Botnari Victor - șef IMSP CS Fundurii Vechi
Babuci Nadejda – contabil IMSP CS Fundurii Vechi
Grigor Ana – soră medicală superioară IMSP CS Fundurii Vechi
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.9 IMSP CS Sturzovca
Președintele Consiliului administrativ:
Albu Oxana – Vicepreședinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Măligă Vasile - șef IMSP CS Sturzovca
Colesnic Tatiana – contbil IMSP CS Sturzovca
Boca Vladimir – medic de familie
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

1.10 IMSP SR Glodeni
Președintele Consiliului administrativ:
LEUCĂ Ion – Președinte al raionului Glodeni
Membrii Consiliului:
Lazari Vasili – reprezentant al colectivului
Slepțov Liliana – președintele comitetului sindical
Cazacu Aliona – reprezentant al colectivului
Maican Vladimir – consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate pentru protecție
socială și sănătate publică.

2.Se abrogă decizia Consiliului raional Glodeni nr. 8/4 din 06.08.2015 .
3. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei consultative de specialitate pentru
protecție socială și sănătate publică ( președinte dl.Vladimir Maican).
Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional

Inițiatorul proiectului:

_____________________
Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

Președinte al raionului

Coordonat:
Vicepreședinte al raionului

ALBU Oxana

Director IMSP SR Glodeni

Guriev Nicolae

Șef IMSP CS Glodeni

Ciobanu Viorica

Șef Serviciu juridic și resurse umane
Specialist în problemele relații cu publicul

Gurău Zorina
Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
str. Suveranitaţii nr. 2
MD 4901, or. Glodeni
tel. 2-20-58 fax 2-20-57

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ
улСуверанитэций 2
МД 4901 г Глодень
тел 2-20-58факс 2-20-57

proiect
DECIZIE
Din __ iunie 2017

nr ___

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2017, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 6/1si 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin
deciziile Consiliului raional nr. 1/1 din 26 ianuarie 2017
nr. 3/1 din 05 mai 2017

În baza art. 8, alin (2) p.4): alin.(3); art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27
alin.(1), alin. 2 al Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 43 al Legii APL
nr. 436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind utilizarea Fondului de
rezervă al Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.1/2 din
02.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind
repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta UAT, aprobat
prin HG nr. 868 din 08.10.1014, demersurilor: IP G Danu nr. 65 din 25.04.2017,
Serviciului Cultură nr. 50 din 11.05.2017, IMSP Spitalul Raional nr. 01-16/14
din 11.01.2017, secției CGCD din 02 mai 2017, ÎM ”Clubul de Fotbal din
Glodeni” nr. 6 din 04 mai 2017, cetățenilor din raion,
Consiliul raional DECIDE:

1. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din
contul soldului disponibil format la 01.01.2017 în sumă de 696,4 mii lei,
inclusiv:
1.1 Instituția Publică Gimnaziul Danu – în sumă de 420,0 mii lei, pentru
acoperirea parțială a cheltuielilor privind construcția cazangeriei pe gaze,
conform demersului IP G Danu nr. 65 din 25.04.2017.
1.2 Serviciul Cultură Glodeni – în sumă de 25,0 mii lei pentru achitarea
cheltuielilor privind procurarea aparatajului necesar pentru sonorizarea
acțiunilor, conform demersului Serviciului Cultură nr. 50 din 11.05.2017.
1.3 ÎM ”Clubul de Fotbal din Glodeni” – în sumă de 4,4 mii lei, premii
pentru jocul din 03.05.2017 FC Cricova – FC Grănicerul la Campionatul
RM la fotbal , conform demersului directorului nr. 6 din 04 mai 2017
1.4 IMSP Spitalul Raional Glodeni – în sumă de 247,0 mii lei pentru
reparația acoperișului blocului bucătăriei Spitalului raional , conform
demersului IMSP Spitalul Raional nr. 01-16/14 din 11.01.2017

2. Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum
urmează:
2.1 Aparatul Președintelui raionului :
- spre micșorare - la funcția ”Autoritățile legislative și executive„ (F1F301110)– 5904 lei
- spre majorare – la funcția ”Aprovizionarea cu apă” (F1F3 – 0630)–
5904 lei pentru achitarea cheltuielilor de verificare și expertizare a
proiectului ”Sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului
Prut, raionul Glodeni, Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina”, conform
demersului secției CGCD din 02 mai 2017
3. Se alocă din Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace financiare
in suma de 5.0 mii lei, inclusiv:
3.1 Prin intermediul Directiei Asistenta Sociala si Protectia Familiei – in suma de
5,0 mii lei,inclusiv:
3.1.1 Locuitoarei or. Glodeni, informație cu caracter personal– ajutor financiar în
sumă de 5,0 mii lei pentru acoperirea parțiala a cheltuielilor în legătură cu
decesului tatălui său, Dumitru.
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate pentru _________________________________________________
Preşedintele şedinţei
Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni
Coordonat:
Sef Interimar Directia Finante
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcția Finanțe

_____________________

LEUCĂ Ion

Nicolaev Fevronia
Conac Lucia

Specialist în relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI
GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2
MD 4901,or. Glodeni, str.Suveranității,2
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE
Din__________2017

nr. _____

Cu privire la aprobarea Programului de activitate
al Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul III anul 2017.
În conformitate cu art. 43 al
decembrie 2006,

Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Glodeni şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul III anul 2017 (conform anexei).
2. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept și etică ( președinte dl.Maican Ion).
Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional
Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului
Coordonat: Vicepreședinte al raionului

_____________________
Pelin Vasile
LEUCĂ Ion

ALBU Oxana

Vicepreședinte al raionului

BOUBĂTRÎN Veaceslav

Vicepreședinte al raionului

ȚARIGRADSCHI Victor

Specialist principal în problemele juridice
Șef interimar secția administrație publică locală
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Gurău Zorina
Stavinschi Ina

Pelin Vasile

Anexă

la Decizia Consiliului raional
nr._____ din ____________________2017

Programul
de activitate al Consiliului raional şi al Aparatului Preşedintelui raionului
Glodeni
pentru trimestrul III al anului 2017
N
r.

Măsurile preconizate

Termenul
executării

Responsabil

Raportor

de executare

I.Şedinţa
Consiliului raional:

1.

2.

Cu privire la executarea Septembrie
bugetului raional pentru 2017
semestrul I a.2017

dl. LEUCĂ Ion ,
Preşedinte al
raionului Glodeni.

Cu privire la aprobarea
programului de
activitate a Consiliului
raional pentru tr. IV al
anului 2017.

dl V.Pelin, secretar al
Consiliului raional

Septembrie
2017

II. Controlul şi
executarea:
a)

Legile şi Hotărîrile
Parlamentului R.
Moldova

Aparatul
Preşedintelui
raionului, şefii
serviciilor
descentralizate

b)

Hotărîrile Guvernului
Republicii Moldova

Aparatul
Preşedintelui
raionului, şefii
serviciilor
descentralizate

Dna. Nicolaev Fevronia, Şef interimar Direcţia Finanţe

dna Ina Stavinschi, şef interimar secţia administraţie pu

c)

Deciziile Consiliului
Raional şi dispoziţiile
preşedintelui raionului

d)

Lucrul cu petiţiile

Permanent

Aparatul
Preşedintelui
raionului, şefii
serviciilor
descentralizate
Aparatul
Preşedintelui
raionului, şefii
serviciilor
descentralizate

III. Măsurile
organizate:
1. Şedinţe operative de
lucru pe lîngă
Preşedintele raionului:
a) Cu aparatul
Preşedintelui

În fiecare zi
de luni a
săptămînii

dna Stavinschi I., şef
interimar secţia
administraţie publică

Specialiştii Aparatului Preşedintelui şi conducătorii serv
descentralizate.

b) Cu conducătorii
serviciilor
desconcentrate,
descentralizate.

Prima zi de
luni a lunii,

dna Stavinschi I., şef
interimar secţia
administraţie publică

Conducătorii serviciilor desconcentrate, descentralizat
organizaţiilor şi întreprinderilor din or.Glodeni

c) Participarea la
adunările generale ale
cetăţenilor din
localităţile raionului

În
conformita
te cu
graficul
aprobat.

dna.Stavinschi Ina.,
şef interimar secţia
administraţie publică

Secția administrație publică în coordonare cu primarii
localităţilor raionului

ora 09.00

d) Seminare pentru
primarii şi secretarii
consiliilor locale,
serviciile
descentralizate şi
desconcentrate din
teritoriu.
e) Intîlniri de lucru cu
reprezentanţii

dna.Stavinschi I., şef
interimar secţia
administraţie publică

Conform
graficului

dna.Stavinschi I., şef
interimar secţia

Şefii direcţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului ra

Guvernului Republicii
Moldova

Aparatului
Guvernului
Republicii
Moldova

administraţie publică

f) Deplasări în primăriile
raionului

Conform
graficului

dl.Pelin Vasile,
Specialiştii Aparatului Preşedintelui raionului şi secţiilo
secretar al Consiliului subordonate Consiliului Raional.
raional

serviciile desconcentrate din teritoriu

dna.Stavinschi I., şef
interimar secţia
administraţie publică
g)Participarea
la Conform
şedinţele
consiliilor graficului
locale din raion.
aprobat

Secţia administraţie
publică locală va
informa Preşedinţii
comisiilor
consultative de
specialitate pentru
participare precum și
consilierii raionali.

h) Organizarea şi
petrecerea sărbătorilor
naţionale,
internaţionale şi
mondiale

Conform
datelor
stabilite

dna.Stavinschi Ina.,
şef interimar secţia
administraţie publică

i)Ședința echipei mobile
al biroului comun de
informații și servicii

În
conformita
te cu
graficul
aprobat (
ziua de
vineri).

dl.ȚARIGRADSCHI
Victor,
vicepreședinte al
raionului

Secretar al Consiliului raional
Vasile Pelin

dna.Stavinschi I., şef interimar secţia administraţie pub

Secția administrație publică

