
PROIECT 

D E C I Z I E  

mun. Hînceşti                             

din ___ decembrie 2017                                                                            nr.07/__ 

Cu privire la modificarea și completarea  

anexei nr.1 a Deciziei nr. 05/21  

din 12.10. 2017  

 

În temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 433 – XII din 26 decembrie 

1990 ,,Cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în 

Republica Moldova" (cu modificările și completările ulterioare); precum și în urma 

organizării și desfășurării pe data de 14 octombrie 2017 pe teritoriul raionului Hîncești a 

Festivalului ,,Toamna Aurie 2017" consacrată sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului" și 

,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare" , și în temeiul art. 46 al Legii 

nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul Raional 

Hînceşti, DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează Anexa nr.1 a Deciziei nr. 05/21 din 12 octombrie 2017 a 

Consiliului raional Hîncești ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea Festivalului „Toamna Aurie 2017”, consacrată sărbătorilor ,,Ziua Națională a 

Vinului" și ,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare" după cum urmează: 

 1.1 la capitolul Concursuri organizate în cadrul Festivalului, alin.2, ,,Criterii de evaluare" 

se completează cu întroducerea subpunctelor noi în următoarea redacție: 

d) Cea mai autentică, originală și plenară prezentare a localității; 

e) Pentru prestație înaltă și mobilizarea membrilor comunității. 

2. Se aprobă următoarele premii speciale acordate primăriilor, conform procesului 

verbal nr.1 din 14.10.2017 al ședinței comisiei (juriului) în legătură cu prezentarea 

de excepție a obiceiurilor, datinelor păstrate în localitate, precum și motivarea și 

implicarea a unui număr de locuitori la prezentarea comunității: 

- Premiul special Cea mai autentică, originală și plenară prezentare a localității 

(în mărime de 3000 lei pentru 3 primării, total – 9000 lei); 

- Premiul special Pentru prestație înaltă și mobilizarea membrilor comunității 

(în mărime de 1000 lei pentru 8 primării, total – 8000 lei). 

3. Se stabilește că cheltuielile pentru premiile speciale nou instituite, și acordate, se 

suportă în limita devizului de cheltuieli aprobat prin Decizia Consiliului raional 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL 

HÎNCEŞTI 
 

MD-3401, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126 

tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 ХЫНЧЕШТЬ 
 

МД-3401, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126 

тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-23-02, 
E-mail: consiliul@hincesti.md 

 

mailto:consiliul@hincesti.md
mailto:consiliu@hincesti.md


nr.05/21 din 12.10.2017, nedepășindu-se mijloacele financiare la acest capitol. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

Raionului, dl Dumitru CORNEI, Șef Direcția Agricultură și Alimentație, dl Ion 

SÎRBU, Serviciul contabil, dna Svetlana VRABIE. 

 

 

 

   Preşedintele şedinţei:                  _________________ 

     Contrasemnează: 

          Secretarul 

Consiliului Raional Hînceşti                                            Elena MORARU TOMA  

 

 

 

 

 
Inițiat: ___________________Ghenadie Buza, preşedintele raionului 

 

Elaborat: _________________  Ion SÎRBU ,Șeful Direcției Agricultură și Alimentație 
 

Coordonat: ________________Dumitru Cornei,vicepreşedintele raionului 

 
Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui 

 

 

 

 
 


