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DISPOZITIE nr 51

din 13 septembrie Z0Zl

Cu privire la convocarea Consiliului
raional in qedinfi ordinari

ln conformitate cu prevederile art.45 alin. (3), art.53 alin. (l), lit 0 ale Legii nr.
436/2006 privind administrafia public6 loeali, cu modific6rile gi 

"o*pt*arile 
ulterioar{ ernit

prezenta DISPOZIIIE:

I Se convoaci' in pedin{a ordinar4 Consiliul raional Strigeni la 24 septembrie ZAZI, araI0 00' i^n incinta Casei Raionale de Culturi (sala mare, etajul l), mun. Strigeni, str. gteAn
cel Mare 70, cu urmdtoarea ordine de zi:

I. Cu prrvire la executarea semianualfi a bugetului raional pe anul 2021Raportor: gef al Direcliei finan{e
2' Cu privire la implementarsa Programului raional de control al cancerului pentru anii

zAfi-2025
Raportor: director al Instituliei Medico-sanitare Publice Spitalul raional
Strigeni

3. Cu privire la pregitirea institufiilor de invitdm6nt pentru activitate in noul an de
studii 20U- ?A22

Raportor: pef al Direcliei generale educalie qi culturE
4 9u prrvrre la aprobarea Planului de acliuni pe anul 2021 privind implementarea

Strategiei de dezvoltare integrata a raionului strageni pentru anii 2021-2a25
Raportor vicepreqedinte al raionului

5. cu privire la alocarea mr3loacelor financiare din componenta raionali
Raportor. gef al Direcfiei finanfe

6. Cu privire lamodificareaDeciziei Consiliului raional nr. lll din 5 februarie2A2lRaportor: qef al secfiei construcfii, urbanism qi infrastructura
drumurilor

7. cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervd
Raportor: qef al Direcliei finanfe

8. Cu privire Ia modificarea bugetului raional pe anul 2021
Raportor: gef al Direcliei finan{e

9- cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervERaportor: _ qef al Direc{iei finanfe
!0. Cu privire la aprobarea Componenfei nominale a Consiliului consultativ al

Direcfiei generale educa{ie qi culturr qi Regulamentului de functionare
Raportor: Eef al Direcliei generare educagie qi curturd

I l. Clu privire la acordul transmiterri unor bunuri
Raporror: qef al Direcliei generare educalie qi curturi

12. Cu privire la casarea bunurilor uzate
Raportor: contabil-qef in Aparatul preqedintelui raionului

13. Cu privire la transmiterea costurilor investifionale formate ?n urma
achizilion{rii de servicii, lucrdnlor de construclri, reconstruc{ii din contul
mrjloacelor bugetului raional

Raportor: contabil-gef in Aparatul preqedintelur raronului
14. Cu privire la transmiterea bunurilor

Raportor, contabi l-gef in Aparatul preqedintelui raionului



15. Cu privire Ia privatizarea locuinler
Raportor: speciarist principar ar serviciuruijurirlic

l6' cu privire la aprobarea Acorduiui de colaborar" d,nrre consihul raional striqeni giAsocialia Obgteascd,,Alianla pentru Dolna,,Raportor: , specialist principal al Serviciuluijuridicl7' clu privire la realizarea schimbului de iate p* intrrmediul platformei delnreroperab i I itate ( MConnect)
Raportor: speciarist principar ar serviciurui juridicl8' cu privire ra prelungirea contracturui de localiuneRaportor: specialist principal al Serviciului juridic

I9. cu privire la transmit*r*, in comoiat a unei incEperiRaportor. specialist principal at Seruici,rluijuridic20 cu privire la modificarea beciziei tonsiiiutui ,aional nr, i/I9 din lg iunie 2021Raportor' specia'st principar al serviciurur juridic
2l. Cu privire la casarea bunurilor uzate

- Raportor gef alDirecliei generare educalie gi curtur.22. Cu privire la casarea mrlloacelor de tra,spoi ur*t*Raportor: pef al Direcliii generale educalie gi cultur623. Cu privire Ia casarea bunurilor uzate
Raportor: contabil-gef al Direqiei finan[e

24 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind oryanizarea qi funclionarea
centrului de plasament pentru persoane vdrstniceii adulte qi a standardelor
minime de calitate

Raportor: gef ar Direcliei generate asistenld sociard25' cu privire la aprobarea Proiectului ,,Planifi"*"ioo*unitari de dezvoltare
a servicirlor sociare prin diarog pubtic 202r-2023,, in raionur stiairriRaportor gef al Direcliei generale asrstenld ro"i*ta26' cu prrvire la racordarea casei de locuit la condrita de gaze naturale de presiune
inalta Striqen i-scoreni

Raportor: $ef al Secliei construqii, urbanism gi
i nfrastructura drumuri lor

27 ' C'u privire la racordarea locuinlelor la conducta de gaze natu.rale de presiun einalti acentrului de odihnd qi agrement pentru copii qi tine[t ,,Divertis,,
Raportor: $ef al Seqiei construclii. urbanism gi
i nfrastructura dru muri lor

28 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3ll din 2 april ie z02tRaportor: gef al Direcliei finanfe
?9, cu privire la instituirea concursului raronal ,,peiagogul 

anului,, gi aprobarea
Regulamentului de organizare gi desftgurare

Raportor: , qef al Direciiei generale educafie qi culturi30 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strigeni gi
Organizalia teritoriali Strageni a Asocialiei Obqteqti "Asocialia nevizdrorrlor dinMoldova"

Raportor: specialist principal al Serviciuluiluridic
31. cu privire la oferirea suportului centrului de Tineret sireliRaportor: specialistprincipal al Serviciuluijuriilic
32' Cu privire la aprobarea statutului intrepiinderii Municipale centrul Stomatologic

raional Strdqeni
Raportor:

Il, Prevederile
vigoare.

speciahst principal al Serviciuluijuridic

cunogtrn[a public6, conform legisla$ei in

Pavel TAMACIUCPrepedinte al

sd se aducd


