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DECIZIA Nr.7/17
din l3 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al consiliului
raional pentru semestrul I al anului 2020

in temeiul art. 43(1) litj) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrafia publicd local[, art.7 alin.(1), lit. 1) din Legea 239 -XYI din l3 noiembrie 2008

privind transparen{a in procesul decizional Consiliul raional

DECIDE:

1. Se aprobd Planul de activitate al Consiliului raional pentru semestrul I al anului 2020,
conform anexei.

2. Pregedintele raionului, vicepreqedin(ii raionului, qefii direcliilor, secliilor subordonate

Consiliului raional vor intreprinde actiunile necesare pentru executarea integrald qi in
termen a planului nominalizat.

3. Secretarul consiliului raional dl.S.Caraman, comisia de specialitate in problemele

administraliei publice qi drept (preqedinte dna S. Ulanova), vor asigura controlul
executdrii prezentei decizii.

Preqedintele

Secretarul Consili

4/7

4
Evgheni Pisov

Serghei Caraman



RaportorData

desfrgurdrii
qedin{elor

Responsabili

pentru prezentarea

materialelor

Data

prezentdrii

materialului

Nr Chestiunile principale

pentru examinare in gedinle

I. $edintele Consiliului Raional

$efii de direclii,
secti i

S. Caraman Secretarul

Consiliului Raional25 ianuarie martie
I Cu privire la executarea deciziilor

consiliului raional aprobate in anul 20 I 9

P.Cucuruzean qef,

Seclia Construc{ii
Gospodf,rie Comunald

qi Drumuri

25 ianuarie martie

Sec{ia Construc[ii
Gospodarie
Comunali Ei

Drurnuri

Cu privire larealizarea Programului de

reparalie qi intre{inerea drumurilor publice
de interes raional pe anul 2019

2

Seclia Culturd
E.Guler qef Seclia

CulturS25 ianuarie martie
J Cu privire la aprobarea Programului de

finanlare "50+50" in scopul susfinerii gi

promovdrii tezaurului cultural

Direc{ia Cenerald

Finan[e,

Galina Colun, gef,

Direclia Generali
Finan[e

15 martie aprilieCu privire la executarea exerciliului bugetar

raional pe anul 2019

4

Galina Colun, gef,

Direclia General6
Finanfe

aprilie
Direclia Generald

Finan{e,

15 martie5 Cu privire la modificarea bugetului raional

pe anul 2020

S.Jira director IM
"servicii in construc{ie"

D.Buhaniuc - director
i.M. "Complexul

Raional Sportiv Orhei"

Directorii
intreprinderilor

Municipale

l5 martie aprilie6 Cu privire la activitatea Intreprinderilor

Municipale pe parcursul anului 2019

I.Racu qef, Direclia
General6 Asisten{6

Sociald qi Protec{ia

Familiei

mal
Direc{ia CeneralS

Asistenl6 SocialS qi

Protec{ia Familiei

l5 aprilie7 Cu privire la dezvoltarea serviciului social

Echipa Mobild pentru persoane mature

I.Racu qef, Direclia
General6 Asistenld
Sociald;i Protecfia

Familiei

Direc{ia General6

Asistenl6 Social6 gi

Protec[ia Familiei

l5 aprilie malCu privire la aprobarea Strategiei de

incluziune sociala a persoanelor cu

dezabilitdli in raionul Orhei pentru anii2020
-2025,prin pizma Convenliei ONU privind

drepturile persoanelor cu dezabilit6!i

8

E.Bogug qef, Seclia

Economie qi Atragerea

Investiliilor
l5 aprilie mal

Secfia Economie gi

Atragerea

Investiliilor

9 Cu privire la implementarea planului de

obiective strategice a Strategiei de

dezvoltare integratd a raionului Orhei anii
2016 - 2020, pentru anul 2019

S.Mustovici qef

Directia Generald

Educalie
mal

DirecJia GeneralI
Educafie,

l5 aprilie
10. Cu privire la organizarea odihnei gi

intremdrii copiilor gi adolescen{ilor in

sezonul estival 2020

Vicepregedintele
raionului responsabil de

domeniul economic.
investiti i qi construcfii

Sec{ia Economie qi

Atragerea
Investiliilor

Sec(ia Construclii
Gospoddrie
ComunalE qi

Drumuri

l5 aprilie mal

ll Cu privire la executarea contractului de

constituire a dreptului de superficie din 20

decembrie 20 13

$efii direcliilor qi

secliilor consiliului
raional

$efii direcliilor qi

secfiilor in termenii
stabilitri de

preqedintele
raionului

Pe parcursul

semestrului

t2
Cu privire la activitatea direqiilor 9i

sectiilor consiliului raional pe parcursul

anului 2019

I .Bolboceanu qef,

Centrul de Sdndtate
PublicS Orhei

Centrul de Sdnltate
Publicd OrheiffiM,

l3
Cu privire implementareu O.orrffifl ry,,,i
teriioriale in domeniul sanatatiiffiilffi

RA1

Anextr
la Decizia Consiliului Raional

nr.7l 17 din 13 decembrie 2019

Planul
tle activitate al Consiliultri roiotrol sentestrul I ul onului 2020

Secretarul Consil iului Serghei Caraman
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