
 

Ședinţa Comisiei protecție socială, medicină 

 

21.09.2021, ora 13.00 

Ordinea de zi: 

Examinarea proiectelor de decizii: 
 
1. (1). Cu  privire la executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2021 

               Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

2. (2).  Cu privire la implementarea Programului raional de control al cancerului pentru   anii   2017-2025 

              Raportor: Șoimu Ioana, director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni 

3. (3). Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul an de  studii 2021- 2022 

              Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație și cultură 

4. (4). Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2021 privind implementarea  Strategiei de 

dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025 

               Raportor: Croitor Vladislav, vicepreședinte al raionului 

5. (6). Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului raional nr. 1/1 din 5 februarie 2021 

               Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și  infrastructura   drumurilor  

6. (7). Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă 

               Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

7. (8). Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 

               Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

8. (9). Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă 

              Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

9. (12). Cu privire la casarea bunurilor uzate 

              Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui   raionului 

10. (13). Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale formate în urma achiziţionării de servicii,  

lucrărilor de construcţii, reconstrucţii din contul   mijloacelor bugetului  raional 

              Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului 

11. (16). Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația  

Obștească „Alianța pentru Dolna”  

              Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic 

12. (17). Cu privire la realizarea schimbului   de date prin   intermediul Platformei de  Interoperabilitate  

(MConnect)  

                Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic 

13. (18). Cu privire la prelungirea contractului de locațiune     

                Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic 

14. (19). Cu privire la transmiterea în comodat a unei încăperi     

                Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic 

15. (20). Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/19 din 18 iunie 2021 

                Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic 

16. (24). Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de 

plasament pentru persoane vârstnice și adulte și a Standardelor minime de calitate 

                Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială 

17. (25). Cu privire la aprobarea Proiectului ,,Planificarea comunitară de dezvoltare a serviciilor sociale 

prin dialog public 2021-2023” în raionul Strășeni 

                Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială 

18. (28). Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului raional nr. 3/1 din 2 aprilie 2021  

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

19. (30). Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Organizația  

       teritorială Strășeni a  Asociației Obștești ”Asociația nevăzătorilor din Moldova” 

                Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic 

20. (32). Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Centrul  Stomatologic  raional 

Strășeni 

                Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic 

 


