Stimate domnule Consilier!
Prin prezenta, Vă informez, că în temeiul art. 45, (3), art.53 (1) f) și 54 (1) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, prin dispoziția Președintelui raionului nr. 57 din 11
aprilie 2017 se convoacă în ședință ordinară consiliul raional la data de 25 aprilie
2017 cu începerea la ora orele 10-00, în sala de şedinţe a Consiliului raional
Edineţ, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de
Stat pe anul 2017.
Inf.: dna Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe.
2. Cu privire la unele completări în Regulamentul de constituire și utilizare a
mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Edineț.
Inf.:dna Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe.
3. Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din
raionul Edineţ pentru perioada estivală 2017.
Inf.:dna Musteață Galina, șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț.
4. Cu privire la aprobarea statutului de scoală primară ”Valentin Roșca”
s.Alexăndreni, raionul Edineț.
Inf.: dna Musteață Galina, șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț.
5. Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare șefilor de direcții și secții ale
Consiliului raional.
Inf.:dna Grigorieva Ecaterina, specialist principal Serviciul resurse umane.
6. Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț.
Inf.:dna Timotin Natalia, specialist principal Serviciul juridic al Aparatului
președintelui raionului.
7. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.1/6 din 07.03.2017.
Inf.:dl Paduca Ion, șef Direcție Construcții, Gospodărie Comunală,
Drumuri, Privatizare și Postprivatizare.
8. Cu privire la numirea persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor cadastrale.
Inf.:dl Covali Vasile, șef Direcție Agricultură, Relații Funciareși Cadastru.
9. Cu privire la preluarea în proprietate publică a terenului aferent Taberei de
odihnă ”Poienița veselă”.
Inf.: dl Covali Vasile, șef Direcție Agricultură, Relații Funciare și Cadastru.
10. Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport.
Inf.: dl Garas Iurii, președinte al raionului.
La ședință se invită vicepreședinții raionului, șefii subdiviziunilor Consiliului
raional.
Informații suplimentare, sau consultații puteți primi la secretarul Consiliului
raional, telefon (246) 2 24 59.
Cu respect,
Secretarul Consiliului raional Edineț Ion SAMSON

Dlui (Dnei) _______________, consilier raional

