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D E C I Z I E    nr. 4-15 

 

                                                                                         din  27 septembrie 2018 

 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate  

al Consiliului raional Şoldăneşti pentru  

trimestrul IV al anului 2018. 

 

 În conformitate cu art. 43, alin. (1), lit. „j” a Legii privind Administraţia 

Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE: 

 

 I. Se aprobă  Programul de activitate  al Consiliului raional Şoldăneşti pentru 

trimestru IV al anului 2018 (se anexează). 

 

II. Direcţiile şi secţiile Consiliului raional vor elabora şi aproba programe 

proprii  de acţiuni şi vor întreprinde măsuri concrete întru executarea lor.   

 

         III. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama                              

dnei Vidraşco Liubovi, secretar al Consiliului raional.   

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                A.Cuceinic 

Contrasemnat: 

Secretarul  

Consiliului raional                                                                          L.Vidraşco 

 

 

 

 



 

]]Anexa 

la dec.4- 15 din 27.09. 2018 

Programul de lucru 
al Consiliului  raional Şoldăneşti pentru trimestrul IV  

al anului 2018 

 

 
Tematica 

 

Luna  
Responsabil de executare 

 

Şedinţe ale  

Consiliului 

raional 

 

 1.Cu privire la examinarea proiectului 

bugetului raional pentru anul 2019 

2.Cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2019 

3. Cu privire la executarea  Planului  

măsurilor de pregătire a economiei şi  

sferei sociale a raionului pentru activitate 

în perioada de toamnă - iarnă 2018-2019 

 

 

Noiembrie 

 

Noiembrie  

 

Noiembrie 

 

Iu.Prisăcari, şef DF 

 

Iu.Prisăcari, şef DF 

 

G.Nani, şef Secţie economie 

 

Seminare, 

întruniri  

 

Şedinţă de lucru cu participarea 

primarilor, conducătorilor serviciilor 

desconcentrate 

Cu primarii din raion 

    Teme:  

Protocol, ceremonial, etichetă 

 

. Cu  secretarii primăriilor 

   Tema: 

1.Modificări şi completări în 

Regulamentul privind întocmirea, 

administrarea, difuzarea şi actualizarea 

listelor electorale 

2.Ordinea selecţionării documenteler 

privind pregătirea pentru păstrarea de stat, 

predare şi nimicirea documentelor 

conform nomenclatorului. 

 

 Cu agenţii economici 

      1. Despre totalizarea rezultatelor 

anului agricol 2018 

 

Lunar 

 

 

 

 

Octombrie 

 

 

 

 

Noiembrie  

 

 

 

Noiembrie   

 

 

 

 

Noiembrie 

 

S. Rotundu, preşedintele  

raionului 

 

 

 

L.Ganea -Cojocaru, 

 şef SAP 

 

 

 

L.Vidraşco, secretar al  

Consiliului raional  

 

 

N.Tihon, şef serviciu arhiva 

 

 

 

 

A. Muţuţchi, şef DAA 

 

Alte 

activităţi 

 

Organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor  

culturale. 

Conform 

programului 

de activitate 

Secţia cultură, tineret şi sport 

 şi secţia  

administraţie publică 

 

 

 

Preşedintele raionului                                                            S.Rotundu                                                       


