
 

Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada   01.08.2022 - 05.08.2022 

 

 

Nr.d/o           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 

 

1 Participarea în cadrul a 4 procese 

de judecată în vederea 

reprezentării intereselor și 

drepturilor a 5 copii. 

01.08.2022 Direcția DASPF 

2 Prezentarea către MMPS a 

informației cu privire la numărul 

copiilor neautorizați sau cu 

însoțitori neînsoțiți înregistrați, 

precum și numărul autorizațiilor 

eliberate pe sensul de ieșire din 

Republica Moldova. 

01.08.2022 Direcția DASPF 

 

 

Secția Administrație Publică 

 

3 Familiarizarea primăriilor cu 

procesul de admitere la studi 

superioare de master, ciclul II  

01-05.08.2022 APL 

4 Primirea cererilor motivate de la 

cetățeni pentru satisfacerea 

serviciului civil în toamna anului 

2022. 

01-05.08.2022 APL 

 

 

Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri 

5 Coordonarea lucrărilor de 

construcție a stadionului din 

or.Dondușeni. 

01.08.2022 SCGCD  



6 Informație pentru Agenția - Apele 

Moldovei cu privire la pregătirea 

către sezonul rece 2022/2023 a 

sistemelor de aprovizionare cu apă 

și de canalizare. 

01.08.2022 SCGCD  

 

 

 

Direcția Finanațe 

7 

 

Primirea informației privind starea 

creanțelor și datoriilor cu termen 

de achitare expirat formate în 

instituțiile bugetare FD-049 

01.08.2022 Direcția Finanțe 

 

 

 

 

Secția Agricultură 

8 Totalizarea informației din 

primării privitor la existentul și 

capacitatea morilor, frigiderilor, 

depozitelor de cereale, brutării. 

01.08.2022 Secția Agricultură 

9 Monitorizarea livezilor și 

întocmirea actelor de plantare 

pentru subvenționare în GȚ-

Grubaia  Cristina, GȚ- Fricauțan 

Ruslan din primăria Frasin și GȚ-

K@D Agro primăria Tîrnova. 

 

01.08.2022 

Secția Agricultură 

  

 

 

 

 

 



 

Serviciul Arhivă 

10 Eliberarea  certificatelor, primirea 

cetățenilor. Consultații. 

01.08.2022 Serviciul Arhivă 

 

 

 

Serviciul raional relații funciare și cadastru 

11 Eliberarea adeverințelor privitor la 

confirmarea categoriilor 

terenurilor propuse la licitație de 

primăriile raionului pentru a fi 

date în arendă sau vîndute. 

01.08.2022 Serviciul RFC 

12 Coordonarea lucrărilor firmelor 

private la înregistrarea masivă a 

loturilor de pe lîngă casă și 

grădinilor la cele 7 primării din 

raion care nu s-au efectuat și 

delimitarea terenurilor din raion 

conform Programului Național 

finansat de Banca Mondială. 

01.08.2022 Serviciul RFC 

 

 

Secția Financiar Contabilă și Achiziții publice 

13 Lucrul asupra documentelor 

pentru pregătirea și transmiterea 

patrimoniului public în gestiune 

economică. 

01.08.2022 SFCAP 

14 Lucrul cu documentele pentru 

încheierea contractului de valoare 

mică. 

01.08.2022          SFCAP 

 



 

 

Serviciul Economie 

15 Informarae și monitorizarea 

primăriilor privind organizarea 

Zilei Diasporei la sfîrșitul lunii 

august cu implicarea membrilor 

diasporei, asociațiilor de băștinași. 

01.08.2022 Serviciul 

Economie 

 

 

 

Direcția Educație 

16 Elaborarea raportului anual pentru 

conferința din august. 

01.08.2022 Direcția Educație 

17 Recepționarea rezultatelor la 

sesiunea suplimentară BAC. 

01.08.2022 Direcția Educație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


