
edinţa Comisiei consultative menţinerea ordinii publice şi dreptȘ

 20.05.2019, ora 13.00

Ordinea de zi:

Examinarea proiectelor de decizie:

1.(5).  Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor  Consiliului  raional  adoptate  în
trimestrul I, 2019 
                Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional 
2.(7).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetului raional

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

                  Raportor: Manoli Vera, ef al Direc iei finan e    ș ț ț
4.(12). Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/19 din 22 mai 2009
                Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridicș
5.(20).  Cu privire la reconstruc ia   clădirii  Consiliului raional,  cu edificarea unuiț
nivel de tip mansardă i renovarea fa adei  ș ț
                  Raportor: Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie, construc ii i politici ș ț ț ș

investi ionaleț
6.(21).  Cu privire  la  aprobarea Acordului  de colaborare  dintre  Raionul  Străşeni  iș
Jude ul Maramure , Româniaț ș
                 Raportor: Ursu Ion, vicepre edinte al raionuluiș
7.(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
8.(23). Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de 
circumscripţie de nivelul doi            
                  Raportor: Popa Mihail, pre edinte al raionului   ș
9.(25). Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu  A.O. ”Centrul Cultural 
Vatra”                            
                   Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridicș
10.(26).  Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului  raional  nr.  2/26 din 30 mai
2012
                  Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridicș
11.(27). Cu privire la acordul transmiterii în loca iune, prin licita ieț ț
                  Raportor: Malic Ion,  ef al  Serviciului juridic.ș


	Ordinea de zi:
	8.(23). Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi
	Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului
	9.(25). Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu A.O. ”Centrul Cultural Vatra”
	Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

