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RePublica Moldova
Raionul Dondugeni

Consiliul raional Dondugeni
D E C lZlE nt- -6/t-
din 13 decemrie 2Ot8

Cu privire la activitatea
Pregedintelui raionului,
direcfiilor gi secliilor din
subordinea Consiliului raional
pe parcursul anului 2018
gi sarcinile Pentru anul2Ol9

precdut6nd raportul de dare de seamd, referitor la activitatea Preqedintelui raionului,

direcliilor qi secliilor din subordinea Consiliului raional Donduqeni pe parcursul anului 2018 qi

sarcinile pL anul 2019, Consiliul raional menlioneazd, cd in perioada de dare de seam6,

prqedintele raionului, direcliile qi secliile din subordinea Consiliului qi-au desfrqurat activitatea

iniaza Constituliei nep"uticii Moldova, Legea privind administralia public[ locald, Legea

privind finanlele publice'locale ;i altor acte normative ale Pre;edintelui qi Guvemului Republicii
'lf4oldova" 

a prevederilor stipulate in deciziile Consiliului raional.

Mdsurile intreprinse au fost indreptate spre redresarea situaliei social-economice a

raionulu intru rezolvarea obiectivelor stipulate in Strategia social-economicd a localitdlilor

raionului Donduqeni pentru perioada anilor 2012-2018, infrastructurii de producere qi a sferei

sociale precum qi a Programului Nalional al Republicii Moldova.

Consiliul raional menlioneazl, cd, aplicarea consegventd a Programului de activitate a

Consiliului raional Ei implimentareaobiectivelor stipulate in Programele Nalionale ale Republicii

Moldova, au asigurat in perioada anului 2018, *"tt1itt.."u stabilitdtii economice, dezvoltarea 9i

extinderea ei.- * -- 
i" p"rioada anului de raport au fost recoltat peste 10.88 ha de culturi cerealiere, recolta la

ha fiind ai +,Zt de griu de toamn6, 3,2 t de orz de primdvard,3,6 tlaha orz de toamn6,4 tlaha

de porumb, 48 t la ha de sfecld de zahfu.
pentru anul 2018 valoarea proiectelor investilionale din diverse domenii qi a reparafiilor

capitale valorificate a atins suma de 171663 mii lei'

Anul 2018 a constituit un moment de cotiturd in reparalia 9i intrelinerea drumurilor

locale, Investiliile capitale din Fondul rutier constituind 10440,1mii lei, dintre care 5668,1 mii

lei pentru APL nivelul II;i 4772,0 mii lei pentru APL nivelul I.

Prin proiectul ,,Drumuri bune pentru Moldova ,, au fost reparate 32,35 km de drumuri in

raionul Dondugeni, iar suma banilor alocate este de 38428,6 mii lei.

Totodatd se men{ion eazd cd, in bugetul raional au fost efectuate lucrdri de reparafii

capitale la urmdtoarele obiecte:
,/ sala mare din incinta Casei Raionale de Culturd - 57414 mii lei;

./ iluminarea fasadei Consiliului raional qi rcpatalia capitald, et'I qi Panourile

Luminiscente- 562,5 mii lei;
,/ a incdperilor Direcliei Asistenfd Sociald gi Protecfie a Familiei - 240 mii lei;

./ construcJia blocului sanitar Ei reparafia capitald a apeductului in Tabdra de odihnd pentru

copii ,,Speran!a,, s. Plop - 76817 mii lei'


