
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
  

D I S P O Z I Ţ I E  
a Președintelui raionului Cimișlia 

 

din 19 decembrie 2018                                                                nr. 131 -p                                                                                        
 

 

 Cu privire la convocarea Consiliului  

raional Cimişlia în şedinţă extraordinară 

 

În temeiul art.45 (2), (3), art.54 (2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, președintele raionului DISPUN: 

 

1. A convoca Consiliul raional Cimişlia în şedinţă extraordinară pe data de 28  

decembrie 2018, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional, bd.Ştefan cel Mare 

şi Sfînt, 12, cu următoarea ordine de zi: 

                                                           

1 .   Privind aprobarea statului de personal al IMSP ,,Spitalul raional  Cimișlia”   

pentru anul 2019. 

            Informează: Florea Mariana, director IMSP Spitalul raional Cimișlia . 

2 .  Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe . 

           Informează: Bulat Tatiana, contabil șef, aparatul președintelui. 

3 .  Cu privire la transmiterea patrimoniului public . 

          Informează: Bulat Tatiana, contabil șef, aparatul președintelui . 

4 . Privind acceptul transmiterii unor bunuri. 

           Informează: Popescu Mihail, șef, Direcția Învățămînt General . 

5 . Cu privire la programarea concediilor de odihnă anuale ale persoanelor care        

     dețin funcții de demnitate publică pentru anul 2019. 

          Informează: Arama Elena, specialist principal, aparatul președintelui . 

6 . Cu privire la aprobarea listei de terenuri, proprietate publică a raionului       

Cimișlia . 

         Informează: Lupașcu Vasile, șef, Sericiul de arhitectură, urbanizm și cadastru . 

7 . Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Întreprinderii Municipale  

    ,, Biroul de proiectări,  prospecțiuni și servicii Cimișlia’’ . 

         Informează: Casap Anatolie, jurist al Consiliului raional . 

8 .  Cu privire la modificarea statutului ÎM ,, Servcom Cimișlia ” . 
            Informează: Casap Anatolie, jurist al Consiliului raional . 

9.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al  

       Consiliului raional . 

          Informează: Gorban Olga, șef, Direcția Finanțe . 

10. Cu privire la formarea bunurilor imobile. 

Informează: Vasile  Lupașcu, Șeful Serviciului Arhitectură, Urbanism și Cadastru. 

 

 

 



 

 

2.  Se recomandă comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional 

examinarea următoarelor proiecte de decizii: 

 

 Comisia pentru problemele economico-financiare, investiţii, drept şi disciplină: 2-10 

 

 Comisia învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică şi turism: 1 

 

3.            Dl Spînu Vasile, Secretarul Consiliului raional, va asigura înştiinţarea 

consilierilor asupra convocării şedinţei. 

4.           Secția administrație publică va asigura publicarea proiectelor de decizie pentru 

consultare publică pe pagina oficială a Consiliului raional www.raioncimislia.md. 

 

 

  Președintele 

  raionului Cimişlia                     Iovu Bivol 

http://raioncimislia.md/index.php/comisii-de-specialitate/comisia-invmint-cultur-protecie-social-sntate-public-i-turism-48.html
http://www.raioncimislia.md/

