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D E C I Z I E  nr.1 - 27 

 

   din 29 martie 2019 

 

 

 Cu privire la aprobarea Programului de activitate  

al Consiliului raional Şoldăneşti pentru  

trimestrul II al anului 2019. 

 

 

 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 II  al anului 2019  (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.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                                 L.Vidraşco 
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Anexă la dec.nr.1-27 

din 29.03.2019 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE 

al Consiliului  raional Şoldăneşti pentru trimestrul II al anului 2019 

 

 

 Tematica 
luna Responsabil de 

executare 

 

Şedinţe ale  

Consiliului 

raional 

Cu p     1.Cu privire la mersul executării   

Planului de acţiuni  privind implementarea 

Programului teritorial de control al 

tuberculozei pentru anii 2016-2020.  

    

Iv la       2.Cu privire la activitatea Secţiei 

Cultură, Tineret şi Sport 

 

3. Cu privire la efectuarea controlului  

medical al recruţilor şi încorporarea în 

serviciul militar în termen şi cel civil în 

toamna  anului 2019. 

4.Cu privire la starea ecologică a apelor, a 

localităţilor din raion 

 

Mai  

 

 

 

Mai 

 

 

Mai  

 

 

 

Iunie  

 

V.Palii, dir, IMSP 

Spitalul raional 

 

 

V.Rotaru, şef interimar 

al Secţiei Cultură, 

Tineret şi Sport 

M.Timofti, şef Secţie 

administrativ-militară 

 

L.Paierele. şef Inspecţie 

ecologică  

 

Seminare, 

activităţi de 

informare 

 

I. Cu primarii din raion 

1.Informaţii privind starea arhivelor 

departamentale şi lucrările de secretariat în 

primăriile raionului 

 

II. Cu  secretarii primăriilor 

   Tema:  

1. Ordonarea şi predarea documentelor la 

păstarare de stat. Întocmirea 

nomenclatoarelor. 

2.Cu privire la implimentarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1231 din 12.12.2018. pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar 

 

  

 

 

Aprilie 

 

 

 

 

 

 

Mai  

 

 

 Aprilie  

 

 

 

 

N.Tihon. şef Serviciu 

arhivă 

 

 

 

 

 

N.Tihon. şef Serviciu 

arhivă 

 

N.Leşanu, spec.princ. în 

probleme resurse umane 

 

 

Alte 

activităţi 

 

Organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor  

culturale 

Conform 

programului 

de activitate 

 

Secţiile Cultură, Tineret 

şi Sport şi APL 

 

 

 

Preşedintele 

Raionului         Svetlana ROTUNDU 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei ,, Cu privire la aprobarea Programului  

de activitate al Consiliului Raional pentru 

 trimestrul II al anului 2019” 

 

1. Denumirea autorului proiectului: Secretarul consiliului raional, Aparatul 

pre;edintelui 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului: Proiectul deciziei a fost 

elaborat  ținând cont de necesitatea elaborării și adoptării unor decizii care ar 

determina activitatea subdiviziunilor Consiliului Raional, al implementării 

programeor și strategiilor adoptate anterior, a respectării legislației în 

vigoare și în baza  propunerilor ,solicitărilor prezentate de către responsabili. 

3. Scopul şi obiectivele proiectului: Proiectul decizie are ca scop programarea 

eficientă și calitativă, în termeni stabiliţi a a activității  Consiliului raional.  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Prin proiectul de decizie se propune aprobarea Programului de activitate al 

Consiliului Raional pentru trimestrul II al anului 2019 (se anexează).  

5. Fundamentarea economico-financiară Implementarea prezentului 

proiect: Asigurarea financiară se efectuiază conform legislației în vigoare și 

nu necesită mijloace financiare suplimentare.  

6. Modul de încorporare  actului în cadrul normetiv în vigoare: Proiectul 

de decizie este elaborat în conformitate cu art.43  alin.1 (j) al Legii privind 

administrația publică locală (nr.436 din 28.12.2006) și a Regulamentului 

privind funcționarea Consiliului Raional, aprobat prin decizia consiliului 

raional nr.3-2 din 20 august 2015 

7. Consultarea publică a proiectului: Proiectul deciziei se prezintă comisiei 

consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului raional 

pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

8. Constatările expertizei juridice. proiectul de decizie a fost examinat de 

specialistul principal în probleme juridice  al Aparatului președintelui, care a 

confirmat că decizia corespunde normelor legale. 

 

Secretar 

al Consiliului raional                                                       L.Vidraşco 

 

 
 

 

 


