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PROIECT

DECIZIE
mun.Hînceşti

din ___decembrie 2017

nr. 07/__

Pentru aprobarea Planului de activitate
a Consiliului Raional Hînceşti pentru anul 2018
În scopul realizării prevederilor Regulamentul de constituire şi funcţionare al
Consiliului Raional Hînceşti” aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 04/02 din 22
septembrie 2015, în temeiul art.46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Raional Hîncești DECIDE:
1. Se aprobă Planul de activitate Consiliului Raional Hînceşti pentru anul 2018 (se
anexează).
2. Direcţiile, secţiile, serviciile, alte subdiviziuni şi instituţii din subordinea
Consiliului raional Hînceşti vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea
integrală şi în termenele stabilite a prezentei decizii.
Preşedintele şedinţei

____________

Contrasemnează:

Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

Inițiat: ______________ Ghenadie Buza, preşedintele raionului
Elaborat: ____________ Elena Moraru Toma, Secretarul Consiliului Raional Hînceşti
Coordonat: ______________ Vera Patraşcu, vicepreşedintele raionului
Coordonat: ______________ Constantin Vlas, vicepreşedintele raionului
Coordonat: ______________ Dumitru Cornei, vicepreşedintele raionului
Avizat: _____________Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintele

Anexa
la Decizia Consiliului Raional Hînceşti
nr. 07/ din __ decembrie 2017

PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE
al Consiliului Raional Hînceşti pentru anul 2018
Chestiuni ce urmează a fi discutate în şedinţa Consiliului Raional Hînceşti
din I trimestru al anului 2018
Termen de
realizare
Examinarea şi aprobarea raportului privind I trimestrul al
activitatea Direcţiei Cultură şi Turism Hînceşti
anului 2018
Examinarea şi aprobarea raportului privind I trimestru al
execuţia bugetului Raionului Hînceşti pe anul anului 2018
2017
Distribuirea soldului acumulat în procesul
I trimestru al
realizării bugetului raional pe anul 2017
anului 2018
Examinarea raportului privind gradul de
I trimestru al
pregătire a sectorului agrar pentru lucrările
anului 2018
agricole de primăvară
Evaluarea performanţelor individuale ale I trimestru al
funcţionarilor publici
anului 2018

Responsabil
(subdiviziune)
Direcţia Cultură şi
Turism Hînceşti
Direcţia Generală
Finanţe Hînceşti

Cu privire la examinarea activitatății Comisiei
raionale pentru protecţia copilului aflat în
dificultate
Examinarea şi evaluarea activităţii Serviciului
raional Arhivă
Examinarea raportului privind situaţia
economico-socială din raion şi mersul
implementării Strategiei de dezvoltare
economico-socială a raionului Hînceşti 20132020
Examinarea raportului privind implementarea
proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului
Europei privind construcţia locuinţelor pentru
Păturile social- vulnerabile, Faza II
Aprobarea statelor de personal ale instituţiilor
medico-sanitare publice raionale pentru anul
2018
Coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli
(business-plan), a modificărilor la acesta, precum
şi a contractelor de prestare a serviciilor
medicale dintre instituţiile medico-sanitare
publice din raion şi Compania Naţională de
Asigurări în Medicină;

Vicepreşedintele
raionului pe probleme
sociale
Serviciul raional Arhivă

Acţiuni

1
2

3
4

5

6.

7
8

10

11

12

I trimestru al
anului 2018
I trimestru al
anului 2018
I trimestru al
anului 2018

Direcţia Generală
Finanţe Hînceşti
Direcţia Agricultură şi
Alimentaţie
Preşedintele raionului,
vicepreşedinţii raionului

I trimestru al
anului 2018

Vicepreședintele
domeniul economiei
Direcţia Economie şi
Cooperare
Transfrontalieră
Arhitectul-şef al
raionului

I trimestru al
anului 2018

Conducătorii instituţiilor
medico-sanitare publice

I trimestru al
anului 2018

Conducătorii instituţiilor
medico-sanitare publice

Chestiuni ce urmează a fi discutate în şedinţa Consiliului Raional Hînceşti
din trimestru II al anului 2018

1.

Examinarea raportului de activitate a Direcției
Asistență Socială și Protecția Familiei

Termen de
realizare
Trimestrul II
al anului 2018

2

Cu privire la examinarea şi evaluarea situaţiei din
domeniul administrării bunurilor din domeniile

Trimestrul II
al anului 2018

Acţiuni

public şi privat ale raionului
3

Examinarea şi evaluarea situaţiei privind ocrotirea
sănătăţii în raion

Trimestrul II
al anului 2018

Responsabil
(subdiviziune)
Direcţia Asistenţă
Socială şi Protecţie
a Familiei Hînceşti
Direcţia Economie
şi Cooperare
Transfrontalieră;
Serviciul Relaţii
Funciare şi cadastru
Şeful IMSP Centrul
de sănătate Hînceşti;
Conducătorii
spitalelor şi a
centrelor de sănătate

4

Examinarea organizării odihnei și întremării sănătății
copiilor în sezonul estival 2018

Trimestrul II
al anului 2018

Direcţia Învăţămînt
Hînceşti

5.

Cu privire la modul de dezvoltare a rețelei de
învățămînt din raionul Hîncești

Trimestrul II
al anului 2018

Direcţia Învăţămînt
Hînceşti

6.

Examinarea situaţiei privind îndeplinirea lucrărilor
de construcţie, reparaţie, întreţinere a obiectivelor
publice de interes raional în anul 2017- I trimestru
anul 2018
Examinarea situaţiei privind îndeplinirea lucrărilor
de construcţie, reparaţie, întreţinere a drumurilor de
interes raional în anul 2017- I trimestru anul 2018

Trimestrul II
al anului 2018

8.

Despre activitatea Comisiei raionale pentru protecţia
copilului aflat în dificultate

Trimestrul II
al anului 2018

Secţia Construcţii,
Gospodărie
Comunală şi
Drumuri
Secţia Construcţii,
Gospodărie
Comunală şi
Drumuri
Vicepreşedintele
raionului pe
probleme sociale

9

Cu privire la examinarea Raportului de activitate a
Direcției Învățămînt

Trimestrul II
al anului 2018

7.

Trimestrul II
al anului 2018

Direcţia Învăţămînt

Chestiuni ce urmează a fi discutate în şedinţa Consiliului Raional Hînceşti
din trimestru III al anului 2018
Acţiuni

Termen de
realizare
Trimestrul III
al anului 2018

Responsabil
(subdiviziune)
Direcţia Generală
Finanţe Hînceşti

1

Examinarea şi aprobarea raportului privind
execuţia bugetului Raionului Hînceşti pe 6 luni
ale anului 2016

2

Examinarea şi aprobarea raportului privind
executarea deciziilor CRH adoptate în semestrul I al
a. 2018

Trimestrul III
al anului 2018

Preşedintele
raionului;
Secţia
Administraţie
Publică;

3

Cu privire la examinarea activitatății Comisiei
raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate

Trimestrul III
al anului 2018

Vicepreşedintele
raionului pe
probleme sociale

Examinarea acțiunilor întreprinse de Direcția
Învățămînt, APL și colectivele pedagogice privind
pregătirea instituțiilor de învățămînt preuniversitar,
preșcolar și complementar către noul an școlar
2018-2019
Examinarea raportului privind situaţia din domeniul
asistenţei sociale şi mersul implementării Strategiei
raionale de incluziune socială a persoanelor cu
dizabilităţi în raionul Hînceşti 2014-2018

Trimestrul III
al anului 2018

Trimestrul III
al anului 2018

Direcţia Asistenţă
Socială şi Protecţie
a Familiei Hînceşti

6

Examinarea și aprobarea activității Direcției
Economie şi Cooperare Transfrontalieră;

Trimestrul III
al anului 2018

Direcţia Economie
şi Cooperare
Transfrontalieră;

7

Pregătirea a economiei raionului şi a instituţiilor
de menire socială pentru activitate în perioada de
toamnă-iarnă

Trimestrul III
al anului 2018

8

Cu privire la examinarea implementării Planului de
acţiuni privind drepturile omului

Trimestrul III
al anului 2018

Secţia Construcţii,
Gospodărie
Comunală şi
Drumuri
Serviciul resurse
umane

4

5

Direcţia Învăţămînt
Hînceşti

Chestiuni ce urmează a fi discutate în şedinţa Consiliului Raional Hînceşti
din trimestru IV al anului 2018
Termen de
realizare
Trimestrul IV al
anului 2018

Responsabil
(subdiviziune)
Direcţia Generală
Finanţe Hînceşti

Trimestrul IV al
anului 2018

Direcţia Generală
Finanţe Hînceşti

Examinarea raportului cu privire la rezultatele
anului agricol 2017-2018 și perspective pentru
anul agricol 2018-2019
Examinarea raportului privind situaţia din
domeniul tineretului şi sportului în raion
Aprobarea rapoartelor financiare ale instituţiilor
medico-sanitare publice raionale şi ale
întreprinderilor municipale

Trimestrul IV al
anului 2018

6

Examinarea executării deciziilor Consiliului
raional Hînceşti adoptate în trimestrul I,II şi III
ale anului 2018

Trimestrul IV al
anului 2018

7

Despre nivelul de pregătire a instituțiilor de
învățămînt către perioada rece a anului

Trimestrul IV al
anului 2018

Direcţia
Agricultură şi
Alimentaţie
Serviciul Tineret şi
Sport
Conducătorii
instituţiilor
medico-sanitare
publice
Secția
Administrația
Publică, Probleme
de Secretariat și
Protocol
Direcţia
Învăţămînt

8

Organizarea alimentației copiilor din
învățămîntul general

Trimestrul IV al
anului 2018

Direcţia
Învăţămînt

9

Cu privire la examinarea implementării
cadrului legal ce vizează funcţia publică şi

Trimestrul IV al

Serviciul Resurse
umane;

Acţiuni
1

2

3

4
5

Examinarea şi aprobarea raportului privind
execuţia bugetului Raionului Hînceşti pe 9 luni
ale anului 2016
Adoptarea Deciziei bugetare raionale pentru
anul 2019

Trimestrul IV al
anului 2018
Trimestrul IV al
anului 2018

Acţiuni

statutul funcţionarului public în autorităţile
APL de nivelul I şi II
10
11

Termen de
realizare
anului 2018

Aprobarea Planului de activitate a Consiliului
Raional Hînceşti pe anului 2019

Trimestrul IV al
anului 2018

Cu privire la examinarea rapoartelor de activitate
ale înteprinderilor municipale raionale și
instituțiilor publice fondate de Consiliul raional
Hîncești

Trimestrul IV al
anului 2018

Responsabil
(subdiviziune)
Secretarul
Consiliului raional
Secretarul
Consiliului
Raional Hînceşti
Directorii
întreprinderilor
municipale și
instituțiilor publice

Măsuri organizatorice şi culturale în cadrul raionului
Acţiuni
1

Termen de
realizare

Măsuri festive dedicate sărbătorilor naţionale şi
internaţionale, zile comemorative
Conform
calendarului

2

Sărbători profesionale

Conform datelor
stabilite

3

Consfătuiri, ateliere de lucru, mese rotunde cu
primarii, secretarii consiliilor locale şi consilierii
locali (conform tematicilor solicitate)
Ateliere, stagii de formare a funcţionarilor
publici din APL I şi APL II

Lunar, după caz
trimestrial

4

Secretarul Consiliului raional Hîncești

Trimestrial/bilun
ar

Responsabil
(subdiviziune)
Secţiile, Direcţiile,
Serviciile
Aparatului
Preşedintelui şi a
subdiviziunilor
Consiliului
Raional
Conform
competenţei,
subdiviziunile
consiliului raional
Secţia
Administraţie
Publică
Secţia
Administraţie
Publică

Elena MORARU TOMA

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul Deciziei „Cu privire la aprobarea Planului de activitate
al Consiliului Raional Hînceşti pe anului 2018”
1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului
Elaborarea proiectului în cauză a fost determinată de Decizia Consiliului Raional Hînceşti nr. 07/___
din 22.12.2018 Cu privire la Planul de activitate al Consiliului Raional Hînceşti pentru anul 2018, prin
care a fost decisă instituirea grupului de lucru pentru elaborarea planului de activitate al Consiliului
raional Hînceşti pentru anul 2018. În componenţă grupului au intrat Preşedintele raionului, dl Ghenadie
Buza, vicepreşedinţii raionului Vera Patraşcu, Constantin Vlas, Dumitru Cornei, secretarul Consiliului
raional şi– toţi șefii de subdiviziuni ale Consiliului raional Hîncești. În urma colectării propunerilor
parvenite de la toți factorii de decizie și examinarea lor, a fost elaborat proiectul planului de activitate al
Consiliului Raional Hînceşti pe anul 2018.
2. Scopul şi obiectivele proiectului
Scopul proiectului constă în organizarea activităţii Consiliului Raional Hînceşti în anul 2018 prin
elaborarea cu anticipare a unui plan de acţiuni ordonate destinate să ducă la realizarea sarcinilor şi
atribuţiilor de bază ale autorităţii publice raionale.
3. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect
Riscurile estimate sînt legate de faptul că termenii de realizare a activităţilor stabilite în plan nu sînt
exacte. După o opinie separată, acestea ar fi trebuit să fie determinate de o dată anumită a lunii sau cel
putin de o lună concretă a trimestrului. O asemenea abordare ar permite responsabililor pentru subiectele
respective să-şi planifice cu exactitate activităţile interne şi ar asigura respectarea termenilor legali cum ar
fi cel de convocare a şedinţelor consiliului, de convocare a comisiilor consultative de specialitate, de
realizare a activităţilor de pregătire a chestiunilor planificate.
4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative
care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului
Proiectul de decizie nr. 07/__ din ___ decembrie 2018 « „ Cu privire la aprobarea Planului de
activitate a Consiliului Raional Hînceşti pe anului 2018” vine în realizarea Regulamentul de constituire şi
funcţionare a Consiliului raional Hînceşti aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hîncești nr. 04/02 din
22.09.2015 și a Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi
funcţionarea consiliilor locale şi raionale.
Secretarul
Consiliului raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

