
Republica Moldova

Raionul Donduqeni

Pregedintele raionului

D I S  P o z t T I E  ̂ r . / d 4
din 02 aprilie 2019

Cu privire la aprobarea Programului de

activitate al aparatului Preqedintelui

raionului Dondugeni pentru trimestrul II al

anului 2019

in scopul coordon6ri eficiente a activitd[ii aparatului Preqedintelui raionului cu

Seclii le qi Direclii le din subordinea Consiliului raional Donduqeni Ei in

conformitate cu art.53,54 aI Legii privind administralia publica local6 nr' 436-

XVI din 28.12.2006

DISPUN:

1. A aproba programul de activitate al aparatului Preqedintelui raionului

pentru trimestrul II al anului20Ig (se anexeazd)'

2. Autoritalile administraliei publice locale cle niv. I vor elabora 9i

aproba planuri proprii de activitate, coordonate in timp cu Programul de activitate

al aparatului Preqedintelui raionului.

3. Controlul asupra executdrii prezentei dispoziqii se pune in senrna

Secliei Administralie Publicd (dl. Valeriu Jurave1)'

Preqedintele raionului Donduqeni LESNIC



APROBAT

prin Dispozilia

P R O G R A M

cle activitate al aparatului PreSedintelui ra

pentru trimestrul II ul anului 2019

nr.

Nr.
d / o

Denumireo activitdlii Termeni

de real.izare

Responsabili

Secraarul Consiliului

raional

Secfia APL

Sec{iile gi direc}iile din

subordine a Consiliului

raional

Secretarul Consil  iu luj

raional

$efi"rl SecJiei APL

t

I Sedinte ule Consiliului ruional

1 Farticipare la pregdtirea matelialelor 9i

a proiectelor pentru qedinla Consiliului

raional

mal

u

I Stabili.ea oportunit6lilor de actiuni

sdptdmdnale in contextul proiectului

general al secliilor 9i direcliitor din

subordine a Consiliului raional

sdptdmAnal

III M an ag e me ntul a c t iv it dtilo r

1 $edinle operative tematice convocate

de cdtre preqedintele raiorrului

convocare dr-rpd

caz

Sec{ ia  APL in  co laborare c l t

sccl i i le gi direc!i i ie dirr

subordine a Consiliului

raional

2 $edinle operative cu parliciparea

primarilor gi a secretalilor Consiliilor

locale

lunar Secretarul Constltulu

raional

Secfia APL

3 Organtzarea seminarelor referitor la

managementul oPera{ional

trimestrial Secretarul Constltulul

raional

Sec{ia APL

U Munagementul resurselor unlflne

(RU)

I Studierea necesitdlilor referitor la

aprovizionarea cLl specialigti in

domeniu

permanent Serviciul resurse Llmane



2 Or ganizar eald es fbg u rarea c o ncll rsuril o r

pentru ocuparea func{i il or vacante

dupfl caz Serviciul resuse urnane

3 Delegare la cursuri de instruire la

Academia de Administrare Publica.

conform

graficului

stabilit de

Acadernie

Secfia APL

Serviciul resurse Llmane

/1
.l Evaluarea figelor de post qi stabilirea

ponderilor

trimestrial Secretarul Constltt tlut

raional

Sec{ia APL

Sec{iile gi direc{iile din

subordine a Consiliului

raional

V Man age me ntu I c ultural-ed ucalio nal

Desfbqurarea gedinlelor solemne

consacrate:
- Ziua Libertdfii (zi de

comenorare a tinerilor care au

manifestat paqnic in numele

libertdtii gi democraliei);
- Ziua comemordrii victimelor

catastrofei de la C.A'E'

Cernobil Ei ale altor avarii

nucleare;
- Ziua Drapelului de Stat;
- Ziua securitdtii qi sdndtafii in

munc6;
- Ziua internalionald a

sol idaritdlii oatnenilor m r"rncii ;
- Ziua Victoriei qi comemordrii

eroilor cdzuli Pentru
Independenfa Patriei;

-  Z iua Fami l ie i ;
- Ziua ocrotirii coPilulr"ri;
- Ziua comemorf,rii victinrelor

fascismului;
- Ziua Suveranit[tii;

7 aprilie

26 apr\lie

27 aprilie

28 aprilie

I mai

9 mai

15 mai

I iunie

^/./. rllnre

23 ir"rnie

Sec{iile gi direcliile din

strbordi ne a ConsiliulLri

raional


