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DECIZIE nr. 2- 22                                  

                             din 06.06.2019 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate  

al Consiliului raional Şoldăneşti pentru  

trimestrul III 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 

trimestrul III al anului 2019 (se anexează). 

II. Direcţiile şi secţiile Consiliului raional, vor elabora şi aproba programe proprii  de 

acţiuni şi vor întreprinde măsuri concrete pentru realizarea lor.   

 III. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama dnei L. Vidraşco, 

secretar al Consiliului raional.   

 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

 Specialist principal în probleme juridice                                  V.Coreţchi 
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Anexă 

la decizia nr.2-  22 din 06.06.2019 

Programul de activitate 

al Consiliului  raional Şoldăneşti pentru trimestrul III al anului 2019 

 Tematica luna Responsabil de executare 

 

Şedinţe ale  

Consiliului 

raional 

1.Cu privire la aprobarea executării 

bugetului raional pe I simestru al  

anului  2019 

2.Cu privire la activitatea Biroului 

Comun de Informaţii şi Servicii 

 

August  

 

August  

 

Iu.Prisăcari, şef DF 

 

G.Nani, şef Secţie economie 

Seminare  I Cu primarii din raion 

    Tema:  

1. Cu privire la implimentarea 

prevedrilor  Codului administrativ  

 II. Cu  secretarii primăriilor 

   Tema:  

 1. Cu privire la unele  modificari şi 

completări în legislaţia domeniului 

resurse umane 

2. Cu privire la modul de transmitere în 

gestiune a bunurilor proprietate publică 

3.Organizarea procesului de ordonare şi 

preluare a dosarelor din instituţiile 

surse de completare a fondului 

arhivistic. 

 

 

Iulie  

 

 

 

August  

 

Iulie  

 

Iulie – august  

 

 

V.Coreţchi, Consultant-

jurist al CR 

 

 

N.Leşanu, 

spec.princ.probleme resurse 

umane. 

V.Coreţchi, Consultant-

jurist al CR 

N.Tihon, şef serviciu arhivă 

 

Alte activităţi 

 

Organizarea şi desfăşurarea 

manifestaţiilor  culturale. 

Conform 

programului de 

activitate 

aprobat de 

preşedintele 

raionului. 

 

Secţia Cultură, Tineret şi 

sport și APL 

 

Preşedintele 

Raionului        Nicolae Dorogan 


