
edinţa Comisiei medicină i protec ie socialăȘ ș ț

19.11.2018,  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 înț
        perioada  rece  2018-2019
           Raportori: Budu Nicolae, vicepre edinte al raionuluiș
                            Ursu Ion, vicepre edinte al raionuluiș
 4. (6). Cu privire la trecerea în eviden ă militară a recru ilorț ț
            Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar teritorial Stră eniș
 5. (7). Cu privire la acordul transmiterii în loca iune, prin licita ieț ț
           Raportor: Malic Ion, ef al Serviciului juridicș
 6. (8). Cu privire la acordul transmiterii în loca iune, prin licita ieț ț
           Raportor: Malic Ion, ef al Serviciului juridicș
 7. (11). Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2019
 8. (12).  Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/24  din 17 august 2018
              Raportor: Popa Mihail, pre edinte al raionuluiș
 9. (13).   Cu privire la numirea în func ieț
                Raportor: Popa Mihail, pre edinte al raionuluiș
 10. (14).   Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată
                Raportor: Popa Mihail, pre edinte al raionuluiș
    11. (15).   Cu privire la numirea în func ieț
                Raportor: Popa Mihail, pre edinte al raionuluiș
   12. (16).  Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată
                Raportor: Popa Mihail, pre edinte al raionuluiș
   13. (17).   Cu privire la numirea în func ieț
                 Raportor: Popa Mihail, pre edinte al raionuluiș
   14. (22). Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Stră eni  pentru ș
                  anul  2019
             Raportor: Rusu Nina, secretar al  Consiliului raional
   15. (27).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
              Raportor: Manoli Vera, ef al Direc iei finan eș ț ț
   16. (28). Cu privire la redistribuirea i alocarea mijloacelor financiareș
             Raportor:  Manoli Vera, ef al Direcţiei  finanţeș
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