
ANUNŢ 

privind  demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale consiliului 

raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa ordinară  

din 06 decembrie 2018 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a 

transporenţei în procesul de elaborare a proiectelor şi deciziilor de către Consiliul raional  

Şoldăneşti, aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, Preşedintele Raionului Şoldăneşti 

demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii propuse pentru examinare în 

şedinţa ordinară din 06 decembrie 2018. 

   Scopul consultărilor este de a îmbunătăţi proiectele de decizii, astfel ca documentele finale să 

reprezinte o viziune consolidată, de consens a autorităţilor administraţiei publice locale, 

organizaţiilor neguvernamentale şi a tuturor membrilor societăţii. 

   Cetăţenii, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta 

proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soldanesti.md. 

    Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea documentelor sunt binevenite şi pot fi 

prezentate  persoanelor responsabile de elaborare sau secretarului consiliului raional pe adresele 

menţionate nu mai tîrziu de  05 decembrie 2018. 

 

Denumirea proiectelor de decizii 

iniţiate 

 

Data şi ora organizării  Responsabili de 

organizarea consult[rilor 

publice asupra proiectelor 

de decizii 

Cu privire la crearea Comisiei locale 

pentru asigurarea schimbării și eliberării 

legitimației victimelor reabilitate ale 

represiunilor politice  

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Coreţchi specialist principal în 

probleme juridice 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Coreţchi specialist 

peincipal în probleme 

juridice 

Telefon de contact 

(272) 2 52 84 

Cu privire la examinarea proiectului 

bugetului raional pentru anul 2019 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisacari, şef DF 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Dezbateri publice 

26.11.2018, sala de protocol 

a Consiliului raional, ora 

10.00 

Iu. Prisăcari, şef Direcţie 

Finanţe 

(272) 2 54 66 

http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


Cu privire la alocarea mijloacelor din 

Soldul disponibil al bugetului raional. 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF  

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef Direcţie 

Finanţe 

(272) 2 54 66 

Cu privire la rectificarea bugetului raional 

pe anul 2018. 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 
Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF 
 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef Direcţie 

Finanţe 

(272) 2 54 66 

Cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2019 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 
Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF 
 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

 

Iu. Prisăcari, şef Direcţie 

Finanţe 

(272) 2 54 66 

 Cu privire la evaluarea performanţelor 

inviduale 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

 Raportor: N.Leşanu, specialist principal  

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, specialist 

principal (272) 2 54 60 

Cu privire la aprobarea graficului de 

acordare a concediilor de odihnă anual 

plătite 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

 Raportor: N.Leşanu, specialist principal 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, specialist 

principal (272) 2 54 60 

Cu privire la numirea în funcţie 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

 Raportor: N.Leşanu, specialist principal 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, specialist 

principal (272) 2 54 60 

Cu privire la mersul indeplinirii  Planului 

de măsuri pentru pregătirea economiei 

raionului Şoldăneşti şi sferei sociale pentru 

activitate în perioada de toamnă-iarnă 

2018-2019. 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

 Raportor: G.Nani, şef Secţie economie 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Dezbateri publice 

26.11.2018, sala de protocol 

a Consiliului raional, ora 

10.00 

G.Nani, şef Secţie 

economie 

(272) 2 53 66 

http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


 Cu privire la casarea unor unităţi de 

tramsport 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Palii, dir.IMSP Spitalul 

raional 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Palii, dir. IMSP 

Spitalul raional 

(272) 2 51 

Cu privire la acordarea ajutorului material 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Palii, dir.IMSP Spitalul 

raional 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Palii, dir. IMSP 

Spitalul raional 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului raional Pedagogul anului 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Dezbateri publice 

26.11.2018, sala de protocol 

a Consiliului raional, ora 

10.00 

N.Mîndru, şef Direcţie 

Învăţămînt 

(272) 2 54 94 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului raional Cei mai dotaţi elevi din 

instituţiile de învăţămînt preuniversitar ale 

raionului Şoldăneşti în anul de studii 2018-

2019 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Dezbateri publice 

26.11.2018, sala de protocol 

a Consiliului raional, ora 

10.00 

N.Mîndru, şef Direcţie 

Învăţămînt 

(272) 2 54 94 

Cu privire la alocarea mijloacelor din 

componenta raională 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Mîndru, şe DÎ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Mîndru, şe DÎ 

(272) 2 54 94  

Cu privire la casarea unor mijloace fixe 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor: A.Rotari, contabil-şef, Aparatul 

preşedintelui 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

A.Rotari, contabil-şef, 

Aparatul preşedintelui 

(272) 2 42 53 

http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


Cu privire la transmiterea costului 

lucrărilor efectuate pentru renovarea 

trotuarelor 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor: A.Rotari, contabil-şef, Aparatul 

preşedintelui 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

A.Rotari, contabil-şef, 

Aparatul preşedintelui 

(272) 2 42 53 

Cu privire la transmiterea costului 

lucrărilor efectuate pentru reparaţia 

Oficiului Secţiei Administrativ-Militare 

  Raportor: A.Rotari, contabil-şef, Aparatul 

preşedintelui 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

A.Rotari, contabil-şef, 

Aparatul preşedintelui 

(272) 2 42 53 

Cu  privire la aprobarea Programului de 

activitate al Consiliului raional Şoldăneşti 

pentru trimestrul I al anului 2019. 

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului 

Raportor:L.Vidraşco, secretar al CR 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

L.Vidraşco, secretar al 

Consiliului raional 

(272) 2 20 57 

 

      

Secretarul Consiliului raional Şoldăneşti                                            L.Vidraşco 
 

 

 

 
 

http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/

