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

16.11.2018 , ora 15.00 
Ordinea de zi:

  Examinarea proiectelor de decizie:

  1. Cu privire la executarea Bugetului raional pe 9 luni ale anului  2018
           Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
  2. Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2019, în prima lectură
           Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
  3. Cu privire la pregătirea institu iilor din subordinea Consiliului raional  pentru     activitate  în   ț
      Perioada rece  2018-2019
           Raportori: Budu Nicolae, vicepre edinte al raionuluiș
                           Ursu Ion, vicepre edinte al raionuluiș
 4. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul III, 2018  
         Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
 5. Cu privire la aprobarea Listei elevilor  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi    extraşcolar
     cărora li se acordă  Bursa Consiliului raional pentru anul de studii  2018-2019
           Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
  6. Cu privire la trecerea în eviden ă militară a recru ilorț ț
            Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar teritorial Stră eniș
  7. (1 1). Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2019
             Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
  8. (21). Cu privire la Programul de între inere a drumurilor publice locale de interes raional din   ț
             raionul   Stră eni  pe timp de iarnă în anul 2019ș
              Raportor: Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie, construc ii i politici investi ionaleș ț ț ș ț
  9. (22). Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Stră eni  pentruș
               anul  2019
                    Raportor: Rusu Nina, secretar al  Consiliului raional
  10. (23). Cu privire la acordarea suportului social tinerilor speciali tiș
                      Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei finan eț
  11. (25).  Cu privire  la  alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
                       Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
  12. (26). Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de educa ie incluzivăț
                      Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
  13. (27).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
                       Raportor: Manoli Vera, ef al Direc iei finan eș ț ț
 14. (28). Cu privire la redistribuirea i alocarea mijloacelor financiareș
                     Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
 15. (29). Cu privire  la modificarea unor  decizii ale Consiliului raional
                     Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
 16. (30).  Cu privire la casarea bunurilor uzate
                       Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
 17. (31).  Cu privire la transmiterea unui bun
                      Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
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