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D E C I Z I E nr. 1-1
din februarie 2018
Cu privire la activitatea
preşedintelui raionului şi a serviciilor publice
din subordine pe perioada anului 2017
In conformitate cu prevederile art.art.43, 53 alin. (1) lit.q) din Legea privind
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, întru realizarea deciziei nr.8-20 din
07.12.2017 Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului raional pentru
trimestrul I al anului 2018, Consiliul Raional DECIDE:
I.Se ia act de raportul „Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a serviciilor publice
din subordine pe perioada anului 2017 ”, prezentat de dna S.Rotundu, preşedintele raionului
Şoldăneşti.
II.Preşedintele raionului Şoldăneşti, dna S.Rotundu, vicepreşedintele raionului, dna N.Florea,
vor asigura:
- coordonarea și controlul serviciilor publice din subordinea Consiliului Raional
în vederea sporirii eficienței și transparenței activității acestora;
- monitorizarea şi executarea integrală a obiectivelor şi acţiunilor stipulate în
Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Şoldăneşti pentru anii 2015-2020,
adoptată prin Decizia Consiliului Raional nr.1-6 din 12 februarie 2015;
- coordonarea soluţionării operative a problemelor de interes raional de comun cu
serviciile publice desconcentrate;
- întreprinderea măsurilor eficiente pentru respectarea disciplinei financiar-bugetare,
consolidînd eforturile tuturor executorilor de buget în vederea gestionării eficiente a
mijloacelor bugetare.
III.Conducătorii serviciilor publice:
- vor asigura executarea calitativă, integrală şi în termenii stabiliţi a deciziilor și
programelor de activitate ale Consiliului;
- vor exercita cu responsabilitate atribuţiile regulamentare în vederea studierii,
prognozării şi desfăşurării măsurilor de accelerare a dezvoltării durabile a comunităţilor
raionului şi soluţionării nevoilor stringente ale cetăţenilor.
- vor prezenta informaţii despre activitatea subdiviziunilor conduse sau coordonate.
IV. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedinţilor comisiilor
consultative de specialitate ale Consiliului Raional Şoldăneşti.
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