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DISPOZITIE nr.6'/-d
din 16 mai 2022

Cu privire la convocarea consilierilor
Consiliului Raional Donduqeni
in qedinf[ ordinari

Actionind inbaza Legii privind administratia publicd tocald nr.43612006, afi.45 p.1, precum gi in
baza afiicolelor 53 9i 54 din prezenta t"rlra*r*,

De a convoca consilierii Consiliului Raional Donduqeni in $edinjd ordinard pe data de
26 mai 2022, orele 10.00 , in incinta Consiliului Raional, sala de $edinle cu urmdtoarea ordine
de zi:

1. Privitor la examinarea Hotdr6rii Comisiei Electorale Centrale cu privire la atribuirea unui
mandat de consilier in Consiliul raional Donduqeni.

2. Cuprivire la organizarea odihnei de vard a copiilor qi adoliscenfilor, sezonul estival 2022.
3. Cu privire la aprobarea relelei qcolare 2022-2023.
4. Cu privire la schimbarea statutului Liceului Teoretic ,,Prometeu" satul Baraboi.
5.Cu privire la reorganizarea gimnaziului s.Climduli.
6. Cu privire la redistribuirea componentei raionale.
7. Privitor la ?ntroducerea unor modificdri inDecizianr.SlT din 10.12.2021,, Cu privire la

aprobarea bugetului raional pentru anul2022 in a doua lectur6;, anezarc,5.
8. Cu privire la colerarea bugetului aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul2022,
9. Cu privire la introducerea unor modificdri in bugetul raional pentru anul2022.
10. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social economicd a raionului pentru anii

2022-2027.
11.Cu privire la aprobarea Dispoziliei preqedintelui raionului.
12.Cu privire la aprobarea componentei nominale a comisiei de cenzori al tVt Centrul

Stomatologic raional Donduqeni.
13.Cu privire la aprobarea membrilor consiliului de administrare al iU Centrul Stomatologic

raional Dondugeni.
14.Cuprivire la instituirea Comisiei de evaluare qi validare a indicatorilor de performanld ai

activitdlii Instituliilor Medico-Sanitare Publice din raion pentru anul202l.
l5.Privitor la introducerea unor modificdri in componenla nominald a Comisiei locale pentru

asigurarea schimbdrii Ei eliberdrii legitimaliei de tip nou victimelor reabilitate ale represiunelor
politece aprobatd. prin Decizia nr.6 I 1 6 din 1 3. 1 2.20 1 8.

16.Cu privire la acordarea premiului anual.
17.Cu privire la semnarea acordului de colaborare dintre Consiliul raional Donduqeni ;i

Centrul Nafional de prevenire a Abuzului Fala de Copii.
iry la semnarea acordului de colaborare dintre Consiliul raional DonduEeni si AO

fiecare copil".
aprobarea Regulamentului

iei Asistentd Sociald si

privind modul de formare qi utilizare a veniturilor
Proteclie a Familiei DonduEeni.

ionului
Valentin CEBOTARI


