La compartimentul investifii se aliniazd construcfia qi punereain aplicare a intreprinderii de
textile ,,MollTex Grup,, valoarea capitalului fiind 35 milioane lei, peste 700 de locuri de
muncd deschise.
Un beneficiu important pentru mai multe categorii de cetSleni revine investiliilor destinate
construcliei Ei amenajdrii Centrului Multifuncfional din or.Donduqeni,peste7 mln lei.
A fost reparatCentrul de Asistenld Medicald Urgenfd in valoare de 4 milioane lei.
Astfel pe parcursul a.2018 au fost continuate Proiectele de colaborare din cadrul
Euroregiunii Nistru qi Siret-Prut-Nistru, din cadrul programului operafional comun Bazinul
Mirii Negre. Au fost dezvoltate proiectele de parteneriat cu primdriile din Jude{ele Sibiu,
Neamf, RomAnia, schimb de experienlb qi vizite de lucru in Polonia. A fost incheiat un nou
acord de infri{ire qi colaborare intre raionul Donduqeni ,si Judefele Iaqi qi Neam{ din
RomAnia qi pistrate qi dezvoltate-in continuare rela{iile bune cu Judetul Sibiu Rom0nia si
Raionul Staqov,Polonia.
Reie;ind din cele expuse mai sus precum qi in baza Legii privind adininistra{ia publicd
locald nr.436 -XVI din 28 decembrie 2006, art.43, ludnd in consideratie avizul comisiei finante,
buget Ei economie, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se ia act de raportul Preqedintelui raionului Donduqeni (dl.Vadim Lesnic) ,, Cu privire la
activitatea Preqedintelui raionului,direcfiilor qi secfiilor din subordinea Consiliului raional pe
parcursulanului 2018 qi sarcinile pentru arrul2019,,
2 .Aparafii Preqedinteluiraionului ,direcliile qi secliile din subordineaConsiliului raional
- in termen de o lund de zile vor ajustaplanurile lor de activitae pentru anul20l9;
3 .Direcfia Investifii, Economie ,Infrastructurdqi Construcqii(dl Oleg Covali) de comun acord cu
Dier,tia Finanfe (dl Marian Rotaru) vor oferi indrumare gi suport autoritAlilor publice locale
privind procesul qi metodele de indentificare, pregdtire qi implimentare a proiectului de investifii
capitele,vor fine la control gistionarea surselor financiare rediclionate la dezvoltarea
infrastructurii teritoriale.
4. Direclia Educafie,Culturd qi Turism (dna Gulinara Grigoriev) va asigura asistenfdmetodicd
pentru buna desft$urare a prosesului educafional in contextul implimentdrii prevederilor
Strategieide Dezvoltare a Educafiei pentru anii2014-2020 ,,Educalie -2020,,
5.Direcfia Agiculturd ,Mediu,relafii Funciare qi Cadastru (dl Iurii $aragov) va intreprinde toate
mdsurile in vederea dezvoltdrii dinamice a sectorului agroalimentar qi sporirea productivitdlii
prin promovareaproiectelor orientatein producfia cu valoare addugatdinalt6.
6. Direcfia Asistenfd Sosiald ;i Protecfie a Familiei (dna Ala Gufu ) va asiguraaccesulla servicii
sociale de calitate pentru persoanelein situafie de dificultate, inclusiv prin sporirea eficienfei
Asistenfei Sociale qi asigurarea unui management de calitate al Structurilor teritoriale de
asistenldsocial6.
7. Controlul ideplinirii prezentei decizii se pune in sarcina Preqedinteluiraionului dlui Vadim
Lesnic.
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