
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL DONDU$ENI

PRE$EDINTELE RAIONULUI
DISPOZITIE nr./i -d

din 30 noiembrie 2021

Cu privire la convocarea consilierilor
Consiliului Raional Donduqeni

in qedinta ordinari

Actrionind inbaza Legii privind administraJia publicS locald nr. 43612006, art.45 p.1,

precum qiinbaza articolelor 53 gi 54 din prezenta Lege

DISPUN:

De a convoca consilierii Consiliului Raional Donduqeni in $edinlA ordinard pe

data de 10 decembrie202l, orele 10.00 in incinta Consiliului Raional, sala de $edinfe

cu urmdtoarea ordine de zi:

1.Cu privire la contul de incheiere a exercifiului bugetar pe 9 luni ale anul 2021 in

raionul Donduqeni.

2.Cu privire la corelarea bugetului aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul

202t.
3.Cu privire la aprobarea Organigramei,Structurii gi efectivului limitd a statelor de

personal al Aparatului preqedintelui raionului qi a subdiviziunilor din subordinea

Consiliului raional Donduqeni.

4. Cu privire la reorganizarea secliei economie in serviciul economie.

5.Cu privire la constituirea secfiei financiar contabile qi achizilii publice in cadrul

aparatului preqedintelui raionului.

6.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul2022 in prima lectur6.

7.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul2022 in a doua lectur[.

8.Cu privire la transmiterea cheltuielilor de reparalie capitald efectuate din bugetul

raional la b alanla primdriilor.

9.Cu privire la introducerea unor modificari in bugetul raional pe anul 202L

10. Cu privire la aprobarea Programului privindrepartizarea mijloacelor fondului rutier

raional pe anul 2022.

I 1. Cu privire la aprobarea cofinanldrii proiectului ,, Aprovizionarea cu apd din rdul Nistru

pentru 33 localitdfi din raioanele DonduEeni,Soroca Ei Ocni)d ", de comun acord cu

primdriile din raion participante in cadrul proiectului.

12.Cuprivire la casarea bunurilor ce se afld la balanfa aparatului preqedintelui

raionului .

13.Cu privire la redistribuirea componentei raionale.

14.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a pelelilor.



l5.Cu privire la efectuarea controlului medical qi luarea la evidenld militard a tinerilor

ndscufi in anul 2006.

16.bu privire la coordonarea qi aprobarea Acordului adiJional nr.2 din 01 noiembrie

2021 lajontractul de acordare a asistenlei medicale nr.05-081173 din 31 decembrie 2020

al IMSP,,Centrul de Sdndtate Donduseni".

l7. Cuprivire la aprobarea Nomenclatorului ,structurii,Organigramei ,Statelor de

personal qi Practiciile Medicului de Familie al IMSP-Centrul de Sdndtate Donduqeni

pentru anul2022.

18.Cu privire la coordonarea ;i aprobarea Acordului adilional nr.1 la Contractul de

acordare a asisten{ei medicale pentru anul202lal IMSP,,Centrul de Sdndtate Jaul".
19. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului ,Structurii,Organigramei , Statelor de

personal qi Practiciile Medicului de Farnilie aI IMSP-Centrul de Sdn[tate Jaul pentru

anul2022.

20. Cuprivire la casarea bunurilor ce se aflf, labalan\a IMSP,,Centrul de Sdndtate

Jaul".
21. Cu privire la coordonarea qi aprobarea Acordului adifional nr.6la Contractul de

acordare a asistenJei medicale IMSP,,Spitalul raional Donduseni", pentru anul202l.

22. Cuprivire la aprobarea Nomenclatorului ,Structurii,Organigramei Statelor de

personal al IMSP-Spitalul raional Donduqeni pentru arnlir 2022.

23.Cuprivire la aprobarea Statutului i.M,,Centrul stomatologic raional Donduqeni".

24. Cuprivire la aprobarea Nomenclatorului ,structurii,Organigramei . Statelor de

personal al LM,,Centrul stomatologic raional Donduqeni".

25.Privitor la introducerea unor modificdri in Regulamentul ,,Cu privire la

func{ionarea Azilului pentru persoane in vdrstd ;i cu dizabilitAli din

or.Donduqeni",aprobat prin decrzia Consiliului raional Donduqeni 9/8 din 19.02.2004".

26.Cuprivire la aprobarea planului strategic de dezvoltare a Direcliei Asistenld Sociald

;i Protec{iei a Familiei Donduqeni pentru anit2022-2026.

2T.Privitor la introducerea unor modificdri in anexa 6 aDecrzieiConsiliului raional

Donduqeni nr.8/3 din 10.12.2020,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul

2021in lectura a doua".

28. Cu privire la consemnarea zilei profesionale,, ZiuaPoliliei Nationale",la nivel

raional.

2g.Cuprivire la organizarea sdrbdtorilor de Crdciun ;i de Anul Nou la nivel raional.

30.Cu privire la examinarea cererii privind acordul la activitatea didactic[.

31. Cu privire la promovarea in funclia de gef al sec{iei financiar contabile qi achizilii

publice.

32.C1 privire la examinarea cererii privind eliberarea din funcJia de qef al Sec{iei

E,conomie ..

33.Cu privire la promovarea in func{ia de qef al serviciului economie.

Preqedintele raionului \ 
--\

Donduqeni .__ \ ' 
_ .l Valentin Cebotari


