
edinţa Comisiei învă ămînt, cultură, turism, tineret, sportȘ ț

11.02.2019 , ora 15.00 
Ordinea de zi:

  Examinarea proiectelor de decizie:

1 (3).  Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, termen redus şi 
          serviciul civil în aprilie-iulie 2019  i a rezervi tilor în caz de mobilizareș ș
                Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni   
 2 (6).  Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/37 din 23 noiembrie 
           2018
         Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridicș
  3 (7).  Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind acordarea premiului 
            anual, în func ie de veniturile ob inute suplimentar celor aprobate/rectificate înț ț
            anul bugetar finalizat, persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică i ș
            func ionarilor publici din cadrul Consiliului raional Străşeniț
            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
 4 (8).  Cu privire la acordarea suportului social tinerilor speciali ti din bugetul raionalș
             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  5 (9).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  6  (10).  Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul 2018 
              instituţiilor de învăţămînt preuniversitar
                   Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  7 (12).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetului raional
                  Raportor: Manoli Vera, şef al Direc iei  finanţeț
  8 (13).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
                   Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe
  9 (16).  Cu privire la transmiterea unor bunuri 
                   Raportor:  Gobja Veronica, contabil- ef, Aparatul pre edintelui raionului  ș ș
  10 (19).  Cu privire la modificarea unor anexe la  Decizia Consiliului raional nr. 2/33
                din 26 mai  2017        
                     Raportor: Popa Mihail, pre edintele raionuluiș
  11 (20).  Cu privire la aprobarea Programului de repara ie i între inere a drumurilor ț ș ț
                publice  locale  de  interes raional pentru anii  2019-2020 
                     Raportor: Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie, construc ii i politici ș ț ț ș
                            investi ionaleț
 12 (21).  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Străşeni 
                i  Jude ul  Hunedoara, Româniaș ț
                     Raportor: Ursu Ion, vicepre edinte al raionuluiș
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