
ANUNŢ 

privind  demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale consiliului 

raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa ordinară  

din 24.08.2021 

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 24.08.2021 

   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 documentelor sunt binevenite şi pot fi 

prezentate  persoanelor responsabile de elaborare  a proiectelor pe adresele menţionate  în tabelul de 

mai jos până  la 23.08.2021, inclusiv. 

 

Nr.d/o Denumirea proiectelor de decizii iniţiate Consultări/dezbateri Responsabili 

de 

consultări/dezbateri 

1. Cu privire la aprobarea executării bugetului 

raional pe I semestru al anului 2021 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF 

Dezbateri publice, 

16.08.2021, sala de 

sedinţe a Consiliului 

raional, ora 09.00 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef 

Direcţie Finanţe   

(272) 2 54 66  

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 

Direcţie Finanţe  

(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/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


4. Cu privire la modificarea  bugetului raional pe 

anul 2021 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef DF 

(272)2 54 66 

5.  Cu privire la nivelul de pregătire a instituţiilor 

publice din raion pentru activitate în perioada 

rece a anului 2021-2022 

Dezbateri publice, 

16.08.2021, sala de 

sedinţe a Consiliului 

raional, ora 09.00 

www.soldanesti.md 

G.Nani, şef Secţie 

economie (272) 2 

53 66 

V.Iurcu, şef 

SCGCD (272) 2 42 

50 

V.Popa, şef DÎ 

(272)2 54 94 

A.Rudei, şef Secţie 

Cultură, Tineret şi 

sport (272) 2 42 38 

6. Cu privire la activitatile de incorporare a 

recrutilor cu anul nasterii 1994-2004, in 

serviciul militar in termen, cu termen redus si 

serviciul civil in octombrie 2021-ianuarie 2022. 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte 

alraionuluiRaportor: M.Timofti, şef SAM 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Timofti, şef 

SAM 

(272) 2 23 23  

7. Cu privire la activitatile de luare in evidenta 

militara a tinerilor cu a.n 2006 si celor ce nu au 

fost luati in evidenta militara din diferite 

motive in timpul stabilit. 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului   

Raportor: M.Timofti, şef SAM 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Timofti, şef 

SAM 

(272) 2 23 23 

8. Cu privire la situaţia epidemiologică  în raion 

privind infecţia cu coronavirusul de tip nou 

(Covid-19) şi măsurile întreprinse  

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:Grosu Vadim, medic-coordonator, 

CSP Orhei, Şoldăneşti 

Dezbateri publice, 

16.08.2021, sala de 

sedinţe a Consiliului 

raional, ora 09.00 

www.soldanesti.md 

V.Grosu, medic-

coordonator,  CSP 

Orhei, Şoldăneşti 

     (272)25253                                    

C.Balanici, şef 

IMSP CS 

Şoldăneşti 

(272) 2 52 66 

http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


9. Cu privire la alocarea mijloacelor din 

componenta raională 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al 

raionuluiRaportor: V.Popa, şef , DÎ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef DÎ 

 (272) 2 54 94  

10. Cu privire la deschiderea claselor de liceu în 

anul de studii 2021-2022 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Popa, şef DÎ 

Consultare generală 

 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef DÎ 

 (272) 2 54 94 

11. Cu privire la optimizarea reţelei de învăţământ 

preuniversitar din raion  

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Popa, şef DÎ 

 

Dezbateri publice, 

16.08.2021, sala de 

sedinţe a Consiliului 

raional, ora 09.00 

www.soldanesti.md 

V.Popa, şef DÎ 

 (272) 2 54 94 

12. Cu privire la modificarea unei decizii 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Iurcu, şef SCGCD 

Dezbateri publice, 

16.08.2021, sala de 

sedinţe a Consiliului 

raional, ora 09.00 

www.soldanesti.md 

Iu.Iurcu, şef 

SCGCD 

(272)2 42 50 

13.  Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a 

Regulamentului de organizare și funcționare  

a Serviciului de Asistenţă Parentală 

Profesionistă 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Rusu,şef DASPFC  

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Rusu,şef 

DASPFC  

(272) 2 59 04 

14. Cu privire la aprobarea Programului de 

activitate al Consiliului raional pentru 

trimestrul III al  anului 2020. 

Iniţiator: N.Mîndru, 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/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/

