
 Ședinţa Comisiei consultative  menţinerea ordinii publice şi drept 

 

 17. 12. 2018, ora 13.00 

 

 Ordinea de zi: 

Examinarea proiectelor de decizie: 

 

1.(1).  Cu privire la corelarea  Bugetului raional pe anul 2019 

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

2.(2).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă 

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

3.(5).  Cu privire la redistribuirea și alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional 

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

4.(9). Cu privire la desființarea unei construcții  

               Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici 

                investiționale 

5.(10). Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată 

                 Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului 

6.(11). Cu privire la numirea în funcție 

                 Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului 

7.(12). Cu privire la aprobarea Codului de etică și deontologie a angajaților din cadrul 

            Consiliului raional Strășeni 

                 Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului 

8.(13). Cu privire la modificarea unor anexe la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 

            mai 2017 

                 Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului 

9.(14). Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni  

            și Direcția situații excepționale a municipiului Chișinău a Inspectoratului General 

             pentru Situații de Urgență  

                  Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului 

10.(15). Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare și a Planului local de acțiuni  

              privind re(integrarea) cetățenilor reîntorși de peste hotare 

                   Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului 

11.(16). Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/10 din 24 februarie 

              2017  

                   Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic  

12.(18). Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012 

                   Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 

13.(19). Cu privire la vînzarea bunurilor, prin licitaţie    

                   Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 
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