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DECIZIE  nr. 3/ 

din 25  august  2017 
 
Cu privire la activitatea Casei raionale cultură 
în perioada primului semestru  2017 
 
         În temeiul art. 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  Legii culturii nr.  413 din 27 mai 
1999, cu modificările ulterioare, Ordinul Ministerului Culturii nr. 121 din 13.04.2006 ”Cu 
privire la aprobarea Regulamentului-tip de activitate a Casei de Cultură”, Regulamentului 
de organizare și funcționare a Casei raionale cultură, aprobat prin Decizia Consiliului 
raional nr. 22/15 din 19 august 2005, Consiliul raional  DECIDE: 
 
      1. Se ia act de nota informativă  privind activitatea Casei raionale cultură, prezentată de 
către directorul Casei  raionale cultură  (V. Radu). 
      2. Se pune în sarcina  directorului Casei raionale cultură (V. Radu): 
   -  să planifice activității privind acordarea asistenței de specialitate  instituțiilor de cultură 
din raion; 
   - planificarea în bugetul instituției pentru anul 2018 mijloace financiare pentru executarea  
lucrările de reparaţie a balconului Casei raionale cultură; 
   - utilizarea raţională şi eficientă a finanţelor publice; 
   - sporirea disciplinei muncii angajaţilor Casei raionale cultură. 
      3. Se pune în sarcina Direcţiei finanţe  (V. Manoli) efectuarea unui  control privind 
activitatea financiară a Casei raionale cultură pentru perioada anului 2016  și  semestrul I  al 
anului  2017 şi prezentarea raportului la următoarea şedinţă  ordinară a Consiliului raional. 
      4. Se propune reorganizarea Casei raionale cultură în Centrul  raional de Cultură şi 
Tineret .  
      5. Se pune în sarcina Secţiei cultură, turism, tineret şi sport (V. Schirliu)   în colaborare 
cu Casa  raională cultură (V. Radu), să elaboreze documentele  privind   reorganizarea Casei 
raionale cultură în Centrul  raional de Cultură şi Tineret (Regulamentul de organizare și 
funcţionare a centrului, statele de personal) și prezentarea acestora pentru examinare la 
următoarea şedinţă ordinară a Consiliului raional.  
 
 
Preşedintele şedinţei  
Contrasemnat:  
Secretar al Consiliului raional                                                            Nina RUSU  
 
VIZAT: 
 
Secţia cultură, turism, tineret şi sport                            V. SCHIRLIU 
Casa raională cultură                                                      V. Radu  
Serviciul juridic                                                              I. Malic 
   




