
Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional 21.09.2018. 

1. Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pe 6 luni ale 

anului 2018.   
Raportor: Olga Gorban, șef, Direcția finanțe.  

2. Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2018.         

Raportor: Olga Gorban, șef, Direcția finanțe. 

3. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 

2018.  Raportor: Olga Gorban, șef, Direcția finanțe. 

4. Cu privire la rezultatele inspectării  financiare tematice la  Consiliul raional 

Cimișlia.                                                                                                                  
Raportor: Olga Gorban, șef, Direcția finanțe. 

5. Cu privire la  raportul anual consolidat privind controlul financiar public 

intern   pentru anul 2017.                                                                                                   

Raportor: Olga Gorban, șef, Direcția finanțe. 

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

Consiliului raional.                                                                                                                   

Raportor: Olga Gorban, șef, Direcția finanțe. 

7. Сu privire la asigurarea  pregătirii economiei şi sferei sociale a raionului 

pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2018-2019.                                                    

Raportor: Vasile Melente, vicepreședinte al raionului. 

8. Cu privire la activitatea Direcției învățămînt general.                                        

Raportor: Mihai Popescu, șef, Direcția învățămînt general. 

9. Cu privire la aprobarea contigentului de elevi, a rețelei școlare, preșcolare și 

extrașcolare pentru anul de studii 2018-2019.                                                    

Raportor: Mihai Popescu, șef, Direcția învățămînt general. 

10. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională.       

Raportor: Mihai Popescu, șef, Direcția învățămînt general. 

11. Cu privire la modificarea deciziei nr.03/03 din 22 iunie 2018  „ Cu privire la 

repartizarea surselor financiare din componenta raională ”.                           

Raportor: Mihai Popescu, șef, Direcția învățămînt general. 

12. Cu privire la reorganizarea IP ȘP-GR Mereni.                                                                

Informează: Mihai Popescu, șef, Direcția învățămînt general. 

13. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.06/07  din 22 

septembrie 2016. 
       Informează: Mihai Popescu, șef, Direcția învățămînt general. 

14. Cu privire la aprobarea contingentului de elevi a școlii de arte Cimișlia.           

Informează: Iulia Cojocaru, șef, secția cultură, tineret și sport. 

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

Informează: Tatiana Bulat, contabil șef, aparatul președintelui. 

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea  și funcționarea  

Serviciului  social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor 

defavorizate. Informează: Mihai Motroi, șef, Direcția asistență socială și 

protectie a familiei. 

17. Cu privire la casarea mijloacele fixe ale Direcției Asistență Socială și 

Protecție a Familiei Cimișlia.                                                                                               

Informează: Mihai Motroi, șef, Direcția asistență socială și protectie a familiei. 



18. Cu privire la premierea persoanelor care dețin funcții de demnitate publică. 

Informează: Elena Arama, specialist principal, aparatul președintelui. 

19. Cu privire la acordarea indemnizației unice.                                                                 

Informează: Elena Arama, specialist principal, aparatul președintelui. 

20. Сu privire la încorporarea din octombrie 2018 - ianuarie 2019 în rîndurile 

Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi serviciului civil al cetăţenilor 

născuţi în anii 1991-2000.                                                                                                                                      

Informează: Gheorghe Dones, șef secție administrativ militară.  

21. Сu privire la desfăşurarea controlului medical şi trecerea în evidenţă militară 

a tinerilor născuţi în anul 2003.                                                                                          

Informează: Gheorghe Dones, șef secție administrativ-militară.  

22. Cu privire la Acordul de prietenie şi colaborare între raionul Cimişlia din 

Republica Moldova şi judeţul Dolj din România.                                                                    

Informează: Vasile Spînu secretarul Consiliului. 

23. Cu privire la darea în locațiune a unui spaţiu de 1 m² din holul  IMSP CS 

Cimișlia.  Informează: Ludmila Capcelea, șef IMPS CS Cimișlia.  

24. Cu privire la modificarea componenței comisiei consultative de specialitate a             

Consiliului raional.  

Informează: Ghenadie Grosu, șef interimar, secția administrație publică. 

25. Cu privire la modificarea Deciziei 4/1 din 26.04.2013 „ Cu privire la 

aprobarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a raionului 

Cimișlia pentru anii  2013-2020. ”                                                                                                
Informează: Gheorghe Netedu, vicepreședinte al raionului. 

 


