
 Ședinţa Comisiei consultative  menţinerea ordinii publice şi drept 

 

 16. 11. 2018, ora 13.00 

 

 Ordinea de zi: 

Examinarea proiectelor de decizie: 

 

1. (4). Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul III, 2018   

                Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional 

 2. (6). Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților 

                Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar teritorial Strășeni 

 3. (7). Cu privire la acordul transmiterii în locațiune, prin licitație 

                Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 

 4. (8). Cu privire la acordul transmiterii în locațiune, prin licitație 

                Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 

  5. (9). Cu privire la privatizarea locuinței 

                 Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic  

  6. (10). Cu privire la privatizarea locuinței 

                   Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic  

  7. (11). Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2019 

                   Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe 

  8. (18).  Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  procesului de evaluare anuală a   performanţelor  profesionale  

         ale funcţionarilor publici de conducere 

                    Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului  

   9. (19). Cu privire la aprobarea Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale 

               Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului 

   10. (20).  Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor  Consiliului electoral de  

                  circumscripţie de  nivelul doi 

                        Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului 
   11. (22). Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni  pentru anul  2019 

                     Raportor: Rusu Nina, secretar al  Consiliului raional 

   12. (24). Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor  

                profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin   funcții de demnitate  

                publică din cadrul Consiliului raional Strășeni 

                     Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe 

   13. (27).  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă 

                      Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe 

   14. (28). Cu privire la redistribuirea și alocarea mijloacelor financiare 

                     Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe 

   15. (36).  Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat 

                         Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații funciare și  cadastru 

 

 

        Completare la ordinea de zi: 

  16. (37). Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr.2/26 din 30 mai 2012  
                    Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 

  17.(38) Cu privire la crearea Comisiei locale pentru asigurarea schimbării și eliberării  

               legitimațiilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice 
                    Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 

 


	Ordinea de zi:

