
Ședinţa Comisiei  economico-financiară

19.03.2019,   ora 15.00
Ordinea de zi:

                  Examinarea proiectelor  de decizii:

1.(2).  Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2018  
           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 
2.(3).  Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada  estivală  2019 
          Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt
3.(4).  Cu privire la realizarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice 
     de interes  raional pe anul 2018 
          Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici   
                           investiționale
4.(6).  Cu privire la privatizarea locuinţei
           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic 
5.(8).  Cu privire la transmiterea unui bun imobil
            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic
6.(9). Cu privire la prelungirea contractului de locațiune 
          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic
7.(10). Cu privire la transmiterea unor bunuri
           Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt
8.(11). Cu privire la casarea unui mijloc  fix
            Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt
9.(12). Cu privire la implementarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor 
       și elevilor din  instituțiile de învățămînt general din raion
           Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt
10.(13). Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă
            Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt
11.(14).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
12.(15). Cu privire la  transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul raional
            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
 13.(16). Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional
             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe
 14.(17). Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  15.(18). Cu privire la casarea bunurilor uzate
              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  16.(19). Cu privire la casarea bunurilor uzate
              Raportor:  Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  17.(20). Cu privire la casare bunurilor uzate
                Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
   18.(21). Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/20 din 15 februarie  
                2019
               Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici   
                                investiționale
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