
edinţa Comisiei economico-financiarăȘ

21.05.2019,   ora 15.00
Ordinea de zi:

                  Examinarea proiectelor  de decizii:

  1.(2).  Cu privire la ac iunile de pregătire a institu iilor de învă ămînt pentru activitate în noul an deț ț ț
  studii 2019-2020
               Raportor: Certan Iulia, ef al Direc iei  învă ămîntș ț ț
  2.(3).  Cu privire la starea cantinelor colare i prestarea serviciilor de alimentare a elevilorș ș
             Raportor: Certan Iulia, ef al Direc iei  învă ămîntș ț ț
  3.(6).  Cu  privire  la   acordul transmiterii unor bunuri
              Raportor: Certan Iulia, ef al Direc iei  învă ămîntș ț ț

    4.(7).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetului raional
                 Raportor: Manoli Vera, ef al Direc iei finan e    ș ț ț

5.(8). Cu  privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
                 Raportor: Manoli Vera, ef al Direc iei finan e    ș ț ț

  6.(9).  Cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare a subdiviziunilor Consiliului raional 
  Stră eni la situa ia din 31 decembrie 2018ș ț
               Raportor: Manoli Vera, ef al Direc iei finan e  ș ț ț
  7.(10).  Cu privire la casare bunurilor uzate
               Raportor: Manoli Vera, ef al Direc iei finan e  ș ț ț
  8.(11).  Cu privire la casare bunurilor uzate
              Raportor: Stamati Natalia, ef al Direc iei asisten ă socială i protec ie a  familieiș ț ț ș ț

     9.(13). Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport în comodat
                 Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridicș

  10.(14). Cu privire la transmiterea  unor bunuri  
                Raportor: Gobja Veronica, contabil- ef al Aparatului pre edintelui raionuluiș ș

11.(15). Cu privire la transmiterea unor bunuri 
            Raportor: Gobja Veronica, contabil- ef al Aparatului pre edintelui raionuluiș ș

  12.(16). Cu privire la transmiterea  unor bunuri  
                Raportor: Gobja Veronica, contabil- ef al Aparatului pre edintelui raionuluiș ș

13.(17).  Cu privire la transmiterea unui bun
             Raportor: Gobja Veronica, contabil- ef al Aparatului pre edintelui raionuluiș ș
14.(18).  Cu privire la casarea bunurilor uzate
             Raportor: Gobja Veronica, contabil- ef al Aparatului pre edintelui raionuluiș ș

  15.(19).  Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin aloca ii  din bugetul  raionalț
             Raportor: Gobja Veronica, contabil- ef al Aparatului pre edintelui   raionuluiș ș
16.(20).  Cu privire la reconstruc ia clădirii Consiliului raional, cu edificarea unui nivel de tip ț
        mansardă i renovarea fa adei  ș ț
             Raportor: Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie, construc ii i politici investi ionaleș ț ț ș ț
17.(22).  Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017
            Raportor: Manoli Vera, ef al Direc iei finan e  ș ț ț
18.(24). Cu privire la acordul privind transmiterea unor bunuri
           Raportor: Schirliu Vera, ef al Sec iei cultură, turism, tineret i sportș ț ș

     19.(26). Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012
           Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridicș
 20.(27). Cu privire la acordul transmiterii în loca iune, prin licita ieț ț
            Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridicș
 21.(28).  Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

              Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridic.ș
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