
ANUNŢ 

privind  demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale Consiliului 

raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa ordinară  

din 24.03.2022 

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 24.03.2022 

   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, 

compartimentul transparenţă decizională. 

    Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea proiectelor de decizii sunt binevenite şi pot 

fi prezentate  persoanelor responsabile de elaborare  a proiectelor  la numerele de telefon  indicat în 

rubrica „responsabil” sau pe adresa de Email: consiliu@soldanesti.md ,  nu mai târziu de 

23.03.2022, inclusiv. 

 

nr.d/o Denumirea proiectelor de decizii iniţiate 

 

Data şi ora 

organizării dezbaterilor 

publice 

Responsabil  

1. Cu privire la aprobarea executării bugetului 

raional pe anul 2021  

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF 

Dezbateri publice 

21.03.2022, ora 10.00 

sala de protocol a 

Consiliului raional 

Iu. Prisăcari, şef Direcţie 

Finanţe   (272) 25466  

2 Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul 

de rezervă al bugetului raional 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF  

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef DF 

(272)2 54 66 

3 Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul 

disponibil al bugetului raional. 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF  

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef DF 

(272)2 54 66 

http://www.soldanesti.md/
mailto:consiliu@soldanesti.md
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


4 Cu privire la măsurile de organizare şi 

desfăşurare a odihnei de vară a elevilor pentru 

sezonul estival 2022 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 
Raportor: V.Popa, şef, DÎ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef, DÎ 

 (272) 2 54 94 

5 Cu privire la alocarea mijloacelor din 

componenta raională 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Popa, şef, DÎ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef, DÎ 

 (272) 2 54 94 

6 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului raional “Cea mai pregătită 

instituţie de invăţământ preuniversitar  din 

raion către începutul noului an de studii 2022-

2023” 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 
Raportor: V.Popa, şef , DÎ                   

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef, DÎ 

 (272) 2 54 94 

7. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului raional “Cea mai pregătită 

instituţie de educaţie timpurie  din raion către 

începutul noului an de studii 2022-2023” 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 
Raportor: V.Popa, şef , DÎ                   

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef, DÎ 

 (272) 2 54 94 

8 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului raional “Cea mai pregătită 

instituţie de învăţămînt extraşcolar din raion 

către începutul noului an de studii 2022-

2023”. 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 
Raportor: V.Popa, şef , DÎ                   

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef, DÎ 

 (272) 2 54 94 

9. Cu privire la reorganizarea activităţii unei 

instituţii de învăţământ 

V.Popa, şef, DÎ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef, DÎ 

 (272) 2 54 94 

10 Cu privire  la rezultatele evaluării 

performanţelor profesionale 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Coreţchi, spec.prin. prob. resurse 

umane 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Coreţchi, spec.prin. 

prob. resurse umane 

(272) 2 54 60 

11 Cu privire la aprobarea Regulamentului 

concursului Cu privire la evaluarea      

performanţelor  lucrătorilor din agricultură 

pentru anul 2022. 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: A.Muţuţchi, şef DAA 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

A.Muţuţchi, şef DAA 

(272) 2 5486 

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/
http://www.soldanesti.md/


12. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar pe 

raoonul Şoldăneşti conform situaţiei la 

01.01.2022 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: O.Botnari, şef serv. relaţ. func. şi 

cadastru 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

O.Botnari, şef serv. relaţ. 

func. şi cadastru 

(272) 2 5480 

13. Cu privire la casarea mijloacelor fixe 

 Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:A.Reliţchi, specialist principal, 

Secţia economie 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

A.Reliţchi, specialist 

principal (272) 22438 

14.  Cu privire la aprobarea Planului local de 

acţiuni anticorupţie a Consiliului raional 

Şoldăneşti pentru anii 2022-2023 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:S.Stratila, specialist superior, Secţia 

administraţie publică 

Dezbateri publice 

21.03.2022, ora 10.00 

sala de protocol a 

Consiliului raional 

S.Stratila, spec. super. 

Secţia administraţie 

publică, (272) 2 55 20 

15 Cu privire la aprobarea actelor de inventariere 

a bunurilor proprietate publică transmise în 

gestiune 

 Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:A.Reliţchi, specialist principal, 

Secţia economie 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

A.Reliţchi, specialist 

principal (272) 22438 

16. Cu privire la aprobarea Programului de 

activitate a Consiliului raional pentru 

trimestrul II al anului 2022 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:L.Vidraşco, secretar al Consiliului 

raional 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

L.Vidraşco, secretar al 

Consiliului raional 

(272) 22057  

17  Cu privire la constatarea faptelor privind 

reîncadrarea în funcţia publică de conducere 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Coreţchi, spec.prin. prob. resurse 

umane 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Coreţchi, spec.prin. 

prob. resurse umane 

(272) 2 54 60 

 

Secretarul Consiliului raional Şoldăneşti                          Liubovi Vidraşco 
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