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DECIZIE nr. 2- 5 

                     din 06.06.20.19 

 

Cu privire la activitatea 

Secției Cultură, Tineret și Sport  

pentru anul 2018 

 

 În conformitate cu prevederile art. 43, alin (1), art. 46  al Legii privind 

administrația publică  locală din 28 decembrie 2006,  Programului de activitate a 

Consiliului Raional Șoldănești pentru trimestrul II al anului 2019 aprobat prin  

decizia nr. 1-27 din 29.03.2019 și în baza raportului despre activitatea Secției 

Cultură, Tineret și Sport pe perioada anului 2018 prezentat de V.Rotaru, şef-

interimar al  Secției Cultură, Tineret și Sport, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se ia act de raportul de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport pentru anul 

2018 prezentat de şeful-interimar , dna Rotaru Valentina (raportul se anexează). 

II. Secția Cultură, Tineret și Sport: 

2.1 Va asigura și în continuare respectarea legislației și promovarea politicilor 

statului în domeniul culturii; 

2.2 Va asigura, în comun cu APL, crearea condițiilor adecvate  de activitate a 

tuturor instituțiilor de cultură din raion; 

2.3 Va organiza și desfășura  în coordonare cu APL manifestațiile culturale de 

nivel raional conform Programului de activitate al SCTS pentru a. 2019; 

2.4 Va coordona  cu autorităţile publice de nivelul I completarea instituțiilor de 

cultură cu cadre în domeniu; 

IV. Șeful Secției Cultură, Tineret şi Sport va asigura realizarea deplină a 

programului de activitate al SCTS pentru anul 2019. 

V.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează şeful -interimar al 

Secţiei Cultură, Tineret şi Sport, dna Rotaru Valentina. 

VI.Asigurarea  prezentei decizii se pune pe seama vicepreședintelui raionului, dna 

Florea Nina. 

 Secretarul Consiliului                                                L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                        V.Coreţchi  

Şef–interimar Secţie Cultură, Tineret şi Sport                               V.Rotaru                                                                                                                                                                 
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