
Ședinţa Comisiei  economico-financiară

13.02.2019,   ora 15.00
Ordinea de zi:

                  Examinarea proiectelor  de decizii:

  1.  Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni conform  
       situației de la 1 ianuarie  2019
           Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații 
                           funciare și  cadastru 
  2.   Cu privire la aprobarea documentelor de  delimitare a unor terenuri  proprietate 
        publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea 
             Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații 
                              funciare și cadastru 
  3 (4).  Cu privire la privatizarea locuinţei
            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic 
  4 (5).  Cu privire la privatizarea locuinţei
            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic 
 5 (7).  Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind acordarea premiului 
             anual, în funcție de veniturile obținute suplimentar celor aprobate/rectificate în 
             anul bugetar finalizat, persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică și 
             funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional Străşeni
            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  6 (8).  Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști din bugetul raional
             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
 7 (9).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  8 (10).  Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul 2018 
               instituţiilor de învăţămînt preuniversitar
               Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  9 (11). Cu privire la  transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocaţii din bugetul raional 
               Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  10 (12). Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetului raional
                Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe
  11 (13).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
                Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  12 (14).  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 
                 Direcției finanțe
                 Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  13 (15).  Cu privire la casarea bunurilor uzate
                 Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului  
  14 (16).  Cu privire la transmiterea unor bunuri 
                Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului  
  15 (17).  Cu privire la transmiterea unui bun
                 Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului  
  16 (18).  Cu privire la transmiterea unor bunuri 
                 Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului  
  17 (19).  Cu privire la modificarea unor anexe la  Decizia Consiliului raional nr. 2/33
                 din 26 mai  2017        
                 Raportor: Popa Mihail, președintele raionului
  18 (20).  Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor 
                 publice  locale  de  interes raional pentru anii  2019-2020 
                 Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici 
                            investiționale
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