
 

 

   

Ședinţa Comisiei învățămînt, cultură, turism, tineret, sport 

 

 

12.08.2019 , ora 14.00  

Ordinea de zi: 

 

  Examinarea proiectelor de decizie: 
 

1. (2). Cu  privire la executarea bugetului raional pe  primul semestru, 2019 

                        Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

2. (3). Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 

2019-2020 

             Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt 

3. (4). Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în   trimestrul 

II, 2019   

                Raportor:  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional 

4. (7). Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/34 din 25 noiembrie 2016 

                   Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt 

5. (8). Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/3 din 22 martie 2019 

                Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt 

6. (9). Cu privire la casarea unor mijloace fixe 

               Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt 

7. (11). Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional 

      Strășeni și Asociația Obștească Clubul Sportiv ”TROHIN TEAM” 

                Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 

 

8.  (12). Cu privire la prelungirea contractului de locațiune 

                           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 

9. (13).  Cu privire la modificarea unor decizii ale  Consiliului raional  

                          Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe 

10.  (14). Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională      

                          Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe 

11.  (15). Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă 

                    Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

12.  (16). Cu privire la modificarea Bugetului raional  

                    Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

13.  (17). Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare 

                          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe      

14.  (18). Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul  

      raional 

                          Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui  

                          raionului 

15.  (19). Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului  

 Județean Vaslui, România, pentru susținerea proiectului ”Reconstrucția  

 capitală a acoperișului la blocul 3C (chirurgie) și reparația capitală a secției  de internare 

la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” și  

 garantarea contribuției de către Consiliul raional Strășeni 

                           Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului Strășeni 

16. (20). Cu privire la casarea bunurilor uzate 

                          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe      


