
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PRE$EDINTELE RAIONULUI CIMI$LIA

DISPOZITTE

din 9 decembrie 2019

r. Cimiglia

Cu privire la convocarea Consiliului
raional Cimiglia in gedinfl ordinarl

nr.,fol-d

in temeiul art.45(1),(3), art.54(l) din Legea nr.436/2006 privind
administralia publici locald, DISpUN:

1. A convoca Consiliul raional Cimiqlia in qedin(d ordinari in data de 20 decembrie
2019, ora 10.00, in sala de gedinfe a Consiliului raional, bd.$tefan cel Mare gi
Sfint nr.12, cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Cu privire Ia aprobarea bugetului raional pe anul 2020 in prima lecturl.
Infonneazd: Gorban Olga, qef Direc{ia finanle

2. Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului
2019.
Informeazd: Gorban Olga, Eef Direc{ia finanfe

3. Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2019.
Informeazd: Gorban Olga, qef Direcfia finan{e

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervl al
Consiliului raional.
Informeazd: Gorban Olga, qef Direc{ia finanfe

5. Cu privire Ia aprobarea bugetului raional pe anul 2020 in lectura a doua.
Informeazd: Gorban Olga, qef Direcfia finan{e

6. cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate Ia mijloacele fixe.
Informeaz5: Tatiana Bulat, contabil qef, aparatul preEedinlelui raionului

7, Cu privire la transmiterea patrimoniului public.
Informeazd: Tatiana Bulat, contabil qef, aparatul preqedintelui raionului

8. cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe
Informeaz[: Tudor Ghenciu, directorul Azilului bAtrini

9. Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe ale Ip LTo'Mihai Eminescu".
Informeazd: Tatiana comerzan, director, Ip LT "Mihai Eminescu,,.

10. Privind aprobarea statelor de personal ale IMSP "Centrul de SInItate Cimisliao'
pentru anul 2020.
Informeazd: Ludmila Capcelea, director, IMSP Centrul de sanltate Cimiqlia

11. Cu privire la aderarea raionului Cimiqlia Ia Obiectivele 2030 in cadrul
Conven{iei Primarilor.
InformeazS: Natalia Riileanu, qef, Direcfia economie qi atragerea investi]iilor

12. Cu privire la intreprindea Municipall "Centrul Stomatologic Raional Cimiqlia,,.
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Informeazd: Anatol Casap, jurist
13' Cu privire ta modificarea componenfei comisiei consultative de specialitate a

Consiliului raional.
Informeazd: Vasile Spinu, secretarul Consiliului

14. Cu privire Ia desemnarea reprezentantului Consiliului raional Cimiglia in
instan(ele de judecatl.
Informeazd: Anatol Casap, jurist

15. cu privire la examinarea notificrrii oficiului rritorial
Stat nr. 13 04lOT7 -234 din 24.10.2019.

Hinceqti al Cancelariei de

Informeazd: Anatol Casap, jurist
t6'Cu privire la aprobarea contingentului de elevio a uniti{ilor de personal didactic

qi tehnic administrativ a $colii de Arte Cimiqlia pentru anul de studii 2019-2020.
Informeazd: Grddinaru Larisa, qef-interimar, Sec{ia culturA, tineret qi sport.

17. Cu privire la examinarea notificlrii Oficiului Tritorial Hinceqti al Cancelariei de
Stat privind modificarea deciziei Consiliului raional Cimislia nr. 04112 din
17.09.2019

Anatol Casap, jurist

2.Se recomandd comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional
urmdtoarelor proiecte de decizii:

- Comisiapentru problemele economico-financiare,
9; 14; 15;17;L!;LLI

investilii, drept 9i disciplina: l-

- Comisia invSfdmint, cultura, protecfie socialS, s[ndtate publica qi turism: l0;
13;16;

3. Dl Spinu Vasile, Secretarul Consiliului raional, va asigura ingtiinfarea consilierilor
asupra convocdrii qedinfei.
4. Secfia administrafie publicd va asigura publicarea proiectelor de decizie pentru
consultare publicd pe pagina oficial6 a Consiliului raional www.raioncimislia.md.

examinarea

Pre;edinteleraionuluiCimiqlia .,,.-::- Mihail Ollrescu


