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DISPOZITIE nr.118-d
din 16 sePtembrie 2022

Cu privire la convocarea consilierilor
Consiliului Raional Donduqeni
in qedint[ ordinarl

Acfionind inbazalegii privind administralia public[ locald nr.43612006, art.45 p'1, precum qi in

bazaarticolelor 53 qi 54 din prezentaLege 
DISpUN:

De a convoca consilierii Consiliului Raional Dondugeni in qedin!6 ordinard pe data de 29

septembrie 2022, orele 10.00 , in incinta Consiliului Raional, sala de Eedinle cu urm5toarea ordine de

zi'.

1.Cu privire la contul de incheiere a exerciliului bugetar pe semestrul I al anului 2022 .

2.Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul2022.

3.Cu privire la mdsurile de pregatire a instituliilor publice din subordinea Consiliului raional pentru

activitate in perioada de toamn6- i at nd 2022-2023 .

4.Cu privire la transmiterea mijloacelor financiare la obiectul de construclie nefinalizat,,$coala pentru

640 locuri,, din r.DonduEeni.
5.Cu privire la pregitirea instituliilor de inv6!5mdnt din raion cdtre noul an de studii 2022-2023.

6.Cu privire la intrJducerea unormodificdri in refeaua instituliilor de invi!6mint general pentru anul de

stgdiiZ0i2-2023, aprobat conform Deciziei Consiliului raional nr.3/5 din 26 mai2022.

7.Cu privire la aprobarea unitalilor de cadru didactic de sprijin in instituliile din raion.

8.Cu privire larcpartizarea fondului de educalie incluzivi'
9.Cu privire la sclimbarea destinafiei alocaliilor bugetare din componenta raionali aprobat[ conform

Deciziei Consiliului Raional nr.3 I 6 din 26.0 5 .2022.

10.Cu privire la aprobarea Regulamentului de gestionare a mijloacelor bineEti oblinute din donalii in

IP Gimnaziul s. Scdieni.
1l.Cu privire la aprobarea Dispoziliilor Pregedintelui raionului nr.1 16-d dinl4.09 '22 qi nr.1 17-d din

15.09.22.
12.Cu privire la semnarea Acordului de colaborare dintre Consiliul Raional Donduqeni qi A.O.CCF

Moldova -copil,comunitate,familie.
l3.Cu privire la aprobarea programului de prevenire qi control al infecliei HIV/SIDA gi infecliilor cu

transmitere sexualS(IT S ) pentru anii 2022-202 5 .

l4.Cu privire la apiotarea programului teritorial de rispuns la tuberculoz[ pentru anii2022-2025.

l5.Cu privire la coordonarea acordului adilional nr.1 din 28.06.2022Iu go.rttu:l1l de acordare a

asistenfei medicale pentru arrr:l2)Z}Eimodific6rile la devizul de venituri Ei cheltuieli IMSP,,Spitalul

raional Dondugeni,,.
16. Cu privire la modificarea tarifelor pentru serviciile prestate contra plat6la instruirea copiilor in

gcoala de arte,,Mihai Bdtrinul,, .

lT.privitor la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.8/9 din 10.12.2020,,Cu privire la aprobarea

Regulamentului de formare gi utilizare a veniturilor extrabugetare colectate de Direclia Asistenfi Sociala

si Protectie a Familiei,.:
kf&Siln(ivire I a introducerea unor modificiriin bugetulraional pe anul2022'/m"
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Valentin CEBOTARI


