
ANUNŢ 

privind  demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale consiliului 

raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa ordinară  

din 06.06. 2019 

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, Preşedintele Raionului demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de 

decizii propuse pentru examinare în şedinţa ordinară din 06.06.2019 

   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 pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 

05.06.2019 

 

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate 

 

Data şi ora 

organizării dezbaterilor 

publice 

Responsabili de 

organizarea dezbaterilor 

publice asupra proiectelor 

de decizii 

Cu privire la executarea deciziilor anterior 

adoptate 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: L.Vidraşco, secretar al consiliului 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

L.Vidraşco, secretar al 

consiliului raional        

(272) 2 20 57  

Cu privire la rectificarea bugetului raional pe 

anul 2019 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: G.Nani, şef secţie economie 

Dezbateri 

publice23.05..2018, ora 

10.00 sala de şedinţe 

Iu. Prisăcari, şef Direcţie 

Finanţe   (272) 2 54 66  

Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul 

de rezervă al bugetului raional 

Iniţiator: N.Dorogan, 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 alocarea mijloacelor din Soldul 

disponibil al bugetului raional. 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF  

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef DF 

(272)2 54 66 
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Cu privire la modificarea unei anexe 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 
Raportor: V.Iurcu, şef SCGCD 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu.Iurcu, şef SCGCD 

(272)2 42 50 

Cu privire la crearea serviciului de transport 

şcolar 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Mîndru, şef DÎ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Mîndru, şef DÎ 

(272) 2 54 94 

Cu privire la alocarea mijloacelor din 

componenta raională 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Mîndru, şe DÎ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Mîndru, şef DÎ 

(272) 2 54 94  

Cu privire la aprobarea unei dispoziţii a 

preşedintelui raionului 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Leşanu, spec.prin. prob. resurse 

umane 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, spec.prin. prob. 

resurse umane 

(272) 2 54 60 

Cu privire la numirea în funcţie 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Leşanu, spec.prin. prob. resurse 

umane 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, spec.prin. prob. 

resurse umane 

(272) 2 54 60 

Cu privire la numirea în funcţie publică de 

conducere 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Leşanu, spec.princip. prob. 

resurse umane 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, spec.prin. prob. 

resurse umane 

(272) 2 54 60 

Cu privire la lichidareaÎM Biroul de 

proiectare şi sistimatizare al raionului 

Şoldăneşti 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Leşanu, spec.princip. prob. 

resurse umane 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, spec.prin. prob. 

resurse umane 

(272) 2 54 60 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe 

Iniţiator: N.Dorogan, 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 
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Cu privire la completarea Serviciului 

Asistenţă Personală 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Rusu, şef, DASPFC 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Rusu, şef, DASPFC 

(272)2 5904 

Cu privire la instituirea unităţilor de asistent 

personal 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Rusu, şef, DASPFC 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Rusu, şef, DASPFC 

(272)2 59 04 

Cu privire la modificarea unor decizii 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor:M.Stratila, şef, IMSP CS Răspopeni 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Stratila, şef, IMSP CS 

Răspopeni (272) 45 3 16 

Cu privire la aprobarea actelor de inventariere 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor:A.Reliţchi, specialist principal, 

secţia economie 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

A.Reliţchi, specialist 

principal, secţia 

economie(272)2 53 66 

Cu privire la casarea mijloacelor fixe 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor:M.Stratila, şef, IMSP CS Răspopeni 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Stratila, şef, IMSP CS 

Răspopeni(272) 45 3 16 

Cu privire la transmiterea în gestiune a 

bunurilor proprietate publică 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor:V.Coreţchi, specialist principal, 

Apartul preşedintelui 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Coreţchi, specialist 

principal (272) 25284 

Cu privire la transmiterea în gestiune a 

bunurilor proprietate publică 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor:V.Coreţchi, specialist principal, 

Apartul preşedintelui 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Coreţchi, specialist 

principal (272) 25284 

Cu privire la modificarea unor anexe 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor:L.Vidraşco, secretar al CR 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

L.Vidraşco, secretar al 

CR 

(272) 2 20 57 

Cu privire la modificarea unor anexe 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor:L.Vidraşco, secretar al CR 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

L.Vidraşco, secretar al 

CR 

(272) 2 20 57 
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Cu privire la aprobarea Programului  de 

activitate al Consiliului raional Şoldăneşti 

pentru  trimestrul III al anului 2019 

Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului 

Raportor:L.Vidraşco, secretar al CR 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

L.Vidraşco, secretar al 

CR 

(272) 2 20 57 

      

Secretarul Consiliului raional Şoldăneşti                                            L.Vidraşco 

http://www.soldanesti.md/

