REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
HÎNCEŞTI

РАЙОHНЫЙ СОВЕТ
ХЫНЧЕШТЬ

MD-3400, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu,
126
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-20-48,
E-mail: consiliu@hincesti.md

МД-3400, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-20-48,
E-mail: consiliu@hincesti..md

DECIZIE
mun.Hînceşti

din 22 decembrie 2017

nr.07/13

Cu privire la executarea deciziilor
adoptate de Consiliul Raional Hîncești
în semestrul I-II al anului 2017
În conformitate cu Planul de activitate a Consiliului Raional Hînceşti,
aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hînceşti nr.02/28 din 24 martie 2017,
examinînd nota informativă privind deciziile adoptate în perioada ianuarienoiembrie 2017, în temeiul art. 43, art. 53 alin. (1) lit.a) și lit.q) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în scopul asigurării
transparenţei şi executării în termen a deciziilor adoptate, avizului Comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul Raional Hîncești, D E C I D E:
1. Se ia act de Nota informativă cu privire la executarea deciziilor Consiliului
Raional Hîncești adoptate în semestrul I-II al anului 2017 (conform
Anexei).
2. Preşedintele raionului, dl Ghenadie BUZA, vicepreşedinţii raionului,
secretarul Consiliului, conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional
Hîncești și ai instituțiilor publice subordonate acestuia, Aparatul
Președintelui în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale de
nivelul I:
- vor intensifica activitatea şi eforturile în vederea ţinerii sub control
permanent şi executării integrale a deciziilor adoptate;
- vor respecta termenele şi etapele de iniţiere şi adoptare a deciziilor
Consiliul Raional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
- vor prezenta Secției Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi
Protocol informații detaliate despre executarea deciziilor, iar în cazul
neexecutării acestora – despre cauzele ce au generat situația respectivă.
3. Controlul executării prezentei decizii va fi efectuat de secretarul
Consiliului Raional.
Preşedintele şedinţei:
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Hîncești

Valentin CALCATENIUC

Elena MORARU TOMA

Anexa
la Decizia Consiliului Raional Hînceşti
Nr. 07/13 din 22 decembrie 2017
NOTA INFORMATIVĂ

cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional Hîncești adoptate în
semestrul I-II al anului 2017
Nr.
d/o

Nr. deciziei

1

01/01-14.01.2017

2

01/02-14.01.2017

3

01/03-14.01.2017

4

01/04-14.01.2017

5

02/01-24.03.2017

6

02/02-24.03.2017

7

02/03-24.03.2017

8

02/04-24.03.2017

9

02/05-24.03.2017

10

02/06-24.03.2017

11

02/07-24.03.2017

12

02/08-24.03.2017

Conținutul succint al deciziei
Ședința extraordinară din 14.01.2017
Cu privire la eliberarea din funcție a Șefului
Direcției Generale Finanțe.
Cu privire la modificarea Deciziei CR
Hîncești nr.05/03 din 07.12.2016 “ Cu privire
la constituirea Instituției Publice Centrului
raional de cultură “Conacul Manuc Bey”
Hîncești”.
Cu privire la transmiterea unor spații în
comodat.
Cu privire la desemnarea unui consilier care
va semna deciziile Consiliului în cazul în care
Președintele ședinței va fi în imposibilitate de
a le semna.
Ședința ordinară din 24.03.2017
Cu privere la executarea bugetului raional
pentru anul 2016, inclusiv pe 9 luni ale
an.2016.
Cu privire la efectuarea unor modificări și
completări în bugetul raional pentru anul
2017.
Cu privire la primirea și transmiterea în
gestiune a unor bunuri proprietate publică a
raionului Hîncești unor UAT de nivelul I.
Cu privire la modul de implimentare a
Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului
Europei privind construcția locuințelor pentru
păturile socialmente vulnerabile, Faza II.
Cu privire la activitatea Comisiei raionale
pentru protecția Copilului aflat în dificultate.
Cu privire la modificarea Deciziei CR
Hîncești nr.01/21 din 17.03.2016 “ Cu privire
la aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Comisiei raionale
pentru protecția copilului aflat în dificultate și
a componenței acesteia ”.
Cu privire la crearea casei de copii de tip
familial în baza familiei Chitic Natalia și
Chitic Ion din satul Dancu.
Cu privire la crearea casei de copii de tip
familial în baza familiei Burlacu Nadejda și
Burlacu Ion din satul Pervomaiscoie.

Responsabil
executare/control

Nota

Ghenadie Buza

executată

Ghenadie Buza

executată

Ghenadie Buza
Vera Munteanu

executată
executată

Șefii direcții, secții/
Ghenadie Buza

executată

Ghenadie Buza
Galina Erhan

executată

Ghenadie Buza

În curs de
executare

Elena Moraru/
Ghenadie Buza

În curs de
executare

Vera Patrașcu

executată

Vera Patrașcu

executată

Tamara Călugăru/
Vera Patrașcu

executată

Tamara Călugăru/
Vera Patrașcu

executată

13

02/09-24.03.2017

14

02/10-24.03.2017

15

02/11-24.03.2017

16

02/12-24.03.2017

17

02/13-24.03.2017

18

02/14-24.03.2017

19

02/15-24.03.2017

20
21

02/16-24.03.2017
02/17-24.03.2017

22

02/18-24.03.2017

23

02/19-24.03.2017

24

02/20-24.03.2017

25

02/21-24.03.2017

26

02/22-24.03.2017

27

02/23-24.03.2017

28

02/24-24.03.2017

29

02/25-24.03.2017

30

02/26-24.03.2017

Cu privire la aprobarea Strategiei de
comunicare a Direcției Asistență Socială și
Protecție a Familiei.
Cu privire la organizarea alimentației copiilor
și elevilor din instituțiile educaționale.

Cu privire la activitatea Serviciului de
Asistență Psihopedagogică al raionului.
Cu privire la autorizarea reorganizării unor
instituții de învățămînt general.
Cu privire la autorizarea casării unor bunuri
raportate la mijloace fixe aflate în posesia și
folosința Direcției Învățămînt Hîncești.
Cu privire la gradul de pregătire a sectorului
agrar pentru lucrările agricole de primăvară.
Cu privire la încorporarea cetățenilor născuți
în anii 1990-1999 ( lunile ianuarie-iulie) în
serviciul militar în termen, cu termen redus
sau cel civil în aprilie-iulie 2017.
Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
Cu privire la aprobarea planului geometric al
terenului aferent stației de pompare a apelor
uzate de la IMSP Spitalul Raional Hîncești.
Cu privire la transmiterea unor încăperi
neutilizate din gestiunea IMSP CS Bujor în
posesia și folosința gratuită a IMSP „ Centrul
Național de Asistență Medicală Urgentă”.
Cu privire la transmiterea unor încăperi
neutilizate din gestiunea IMSP CS Ciuciuleni
în gestiunea IMSP „ Centrul Național de
Asistență Medicală Urgentă”.
Cu privire la aprobarea listei bunurilor
proprietate publică a raionului Hîncești
propuse spre privatizare.
Cu privire la autorizarea casării unor bunuri
raportate la mijloace fixe aflate în posesia și
folosința IMPS CS Bujor.
Cu privire la autorizarea casării unor bunuri
raportate la mijloace fixe aflate în posesia și
folosința IMPS Spitalul Cărpineni.
Cu privire la autorizarea casării unor bunuri
uzate, raportate la mijloace fixe ale
instituțiilor medico-sanitare publice.
Cu privire la aprobarea componenței
nominale a Consiliului de Administrare a
Instituțiilor Medico-Sanitare din raion.
Cu privire la aprobarea statelor de personal al
instituțiilor medico-sanitare publice raionale.
Cu privire la aprobarea salarizării
personalului de conducere a instituțiilor

Tamara Călugăru/
Vera Patrașcu

executată

Anatolie Aga,
Valentina Tonu,
Dumitru Cojocaru/
Vera Patrașcu
Valentina Tonu/
Vera Patrașcu
Vera Patrașcu

În curs de
executare

Constantin Vlas

executată

Ion Sîrbu

executată

Adrian Vatamanu
Pavel Lupu

executată

Ion Tulbu
Victor Rachiu

executată
executată

Constantin Vlas

În curs de
executare

Constantin Vlas

În curs de
executare

Constantin Vlas

executată

Maria David

executată

Victor Carp

executată

Conducătorii
instituțiilor medicosanitare publice
Vera Patrașcu

executată

Șefii instituțiilor
medicale/
Vera Patrașcu
Șefii instituțiilor/
Vera Patrașcu

executată

executată
executată

executată

executată

31

02/27-24.03.2017

32

02/28-24.03.2017

33

02/29-24.03.2017

34

02/30-24.03.2017

35

02/31-24.03.2017

36

02/32-24.03.2017

37

02/33-24.03.2017

38

03/01-25.04.2017

39

03/02-25.04.2017

40

03/03-25.04.2017

41

03/04-25.04.2017

42

04/01-30.06.2017

43

04/02-30.06.2017

44

04/03-30.06.2017

medico-sanitare publice raionale.
Cu privire la promovare în funcție (Galina
Erhan).
Pentru aprobarea Planului de activitate a
Consiliului Raional Hîncești pe
anul 2017.
Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe
și bunuri materiale de la bilanțul Aparatul
Președintelui la bilanțul Instituției Publice
Centrului raional de cultură “ Conacul Manuc
Bey” Hîncești.
Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de formare și utilizare a
veniturilor obținute de la prestarea serviciilor
contra plată de către IP Instituția Publică
Centrul raional de cultură“ Conacul Manuc
Bey” Hîncești.
Cu privire la desființarea garajelor (anexe) și
a Punctului de transformare a energiei
electrice amplasate pe teritoriul IMSP Spitalul
raional Hîncești.

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor
proprietate publică a unității administrativteritoriale Raionul Hîncești în hotarele
comunei Mirești și a proiectului de formare a
acestora.
Cu privire la desemnarea unui consilier care
va semna deciziile Consiliului în cazul în care
Președintele ședinței va fi în imposibilitate de
a le semna.
Ședința extraordinară din 25.04.2017
Cu privire la corelarea bugetului raional cu
Legea bugetului de stat pentru anul 2017.
Cu privire la efectuarea unor modificări și
completări la unele decizii ale Consiliului
Raional Hîncești.
Cu privire la aprobarea Listei beneficiarilor
de locuințe sociale în locațiune.
Cu privire la desemnarea unui consilier care
va semna Deciziile Consiliului.
Ședința ordinară din 30.06.2017
Cu privire la unele mandate de consilier în
Consiliul raional Hîncești. Raportor-Elena
Moraru Toma
Cu privire la conferirea titlului de “Cetățean
de onoare al raionului Hîncești”.
Raportor-Vera Patrașcu
Cu privire la efectuarea unor modificări și
completări la unele decizii ale Consiliului

Secretarul CR
Președintele
Direcțiile,
Secțiile,
Serviciile
Constantin Vlas

executată

Ghenadie Buza

executată

Ghenadie Buza

Neexecutată (
se va executa
după
pregătirea
proiectuluiSec
ţiei patologo –
anatomice)
executată

Victor Rachiu

În curs de
executare
În curs de
executare

executată

Galina Erhan/
Ghenadie Buza
Galina Erhan/
Ghenadie Buza

executată

Ghenadie Buza

executată

executată

executată

Elena Moraru Toma

executată

Ghenadie Buza

executată

Galina Erhan/
Ghenadie Buza

executată

45

04/04-30.06.2017

46

04/05-30.06.2017

47

04/06-30.06.2017

48

04/07-30.06.2017

49

04/08-30.06.2017

50

04/09-30.06.2017

51

04/10-30.06.2017

52

04/11-30.06.2017

53

04/12-30.06.2017

54

04/13-30.06.2017

55

04/14-30.06.2017

56

04/15-30.06.2017

57

04/16-30.06.2017

raional Hîncești.
Raportor-Galina Erhan
Cu privire la acceptul transmiterii unei părți
din terenul aferent Spitalului raional în
proprietate publică a statului.
Raportori-Ghenadie Buza, Victor Rachiu
Cu privire la aprobarea acordului de
transmitere în proprietate publică a raionului
Hîncești a unor bunuri proprietate publică a
statului.
Raportori-Vera Patrașcu, Valentina Tonu
Cu privire la transmitere în proprietatea
publică a primăriei Sofia a bunurilor
proprietate publică a I.P. Gimnaziului
Negrea.-Valentina Tonu
Cu privire la organizarea odihnei de vară a
copiilor și adolescenților în sezonul estival
2017.
Raportor-Valentina Tonu
Cu privire la activitatea DÎ În asigurarea
pregătirii copiilor pentru debutul școlar și
instituționalizării copiilor în grădinițe.
Raportor-Valentina Tonu
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
pentru susținerea populației de etnie romă din
raionul Hîncești pe anii 2017-2020.
Raportor-Adrian Vatamanu
Cu privire la aprobarea Listei beneficiarilor
de locuințe sociale în locațiune.
Raportor-Adrian Vatamanu
Cu privire la autorizarea casării unor bunuri
uzate raportate la mijloace fixe ale
subdiviziunilor CR Hîncești.
Raportor-Tamara Călugăru
Cu privire la aprobarea Planului de imunizări
pentru anii 2017-2020.
Raportor-Anatolie Aga
Cu privire la aprobarea Planului Teritorial de
Control al Tuberculozei pentru anii 20172020.
Raportor-Anatolie Aga
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
privind Realizarea în raionul Hîncești a
“Programului Național pentru implimentarea
Protocolului privind Apa și Sănatatea în
Republica Moldova pentru anii 2017-2025”.
Raportor-Anatolie Aga
Cu privire la gradul de pregătire a combinelor
și inventarului agricol petru recoltarea
culturilor de grupa I.
Raportor-Ion Sîrbu
Cu privire la asigurarea securității

Ghenadie Buza
Direcția Situații
Excepționale

În curs de
executare

Valentina Tonu/Vera executată
Patrașcu

Valentina Tonu/Vera executată
Patrașcu
Valentina Tonu/Vera executată
Patrașcu
Valentina Tonu/Vera executată
Patrașcu

Vera Patrașcu

În curs de
executare

Ghenadie Buza

executată

Tamara
Călugăru/Vera
Patrașcu

executată

Anatolie Aga/Vera
Patraşcu

În curs de
executare

Anatolie Aga/Vera
Patraşcu

În curs de
executare

Anatolie Aga/Vera
Patraşcu

În curs de
executare

Ion Sîrbu/Dumitru
Cornei

executată

Ion Sîrbu/Dumitru

executată

58

04/17-30.06.2017

59

04/18-30.06.2017

60.

04/19-30.06.2017

61

04/20-30.06.2017

62

04/21-30.06.2017

63

04/22-30.06.2017

64

04/23-30.06.2017

65

04/24-30.06.2017

66

04/25-30.06.2017

67

05/01-12.10.2017

68

05/02-12.10.2017

antiincendiare, minimalizarea riscului de
producere a incendiilor în lanurile, terenurile,
locurile destinate recoltării și depozitării
grînelor în perioada pregătirii și desfășurării
companiei de recoltare a cerealelor din anul
2017.
Raportor-Ion Sîrbu
Cu privire la darea în locațiune de către IMSP
Spitalul raional Hîncești a unor încăperi
neutilizate.
Raportor-Petru Ciubotaru
Cu privire la aprobarea Listei terenurilor
proprietate publică a UAT a raionului
Hîncești în hotarele satului Cățeleni și a
proiectului de formare a acestora.
Raportor-Victor Rachiu
Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor
spaţii neutilizate
Raportor – Constantin Vlas

Cornei

Cu privire la reorganizarea prin absorbție a
unor instituții medico-sanitare publice
raionale Hîncești.
Raportori-Ghenadie Buza,E.Moraru Toma
Cu privire la transmiterea utilajului electric cu
titlu gratuit în proprietatea operatorului de
rețea a utilajului electric I.C.S.”Red Union
Fenosa” a locuințelor pentru păturile social
vulnerabile din 15 localități ale raionului
Hîncești.
Raportori-Sergiu Pascal, Elena Moraru
Cu privire la operarea unor modificări în
Decizia Consiliului Raional nr.04/09 din 17
august 2016.
Cu privire la solicitarea finanțării din partea
Consiliului Județean Prahova (România)
pentru susținerea proiectului de construcție a
Unității de primire urgentă a spitalului
Raional din mun.Hîncești și garantarea
contribuției de către CR.
Cu privire la coordonarea devizului de
venituri și cheltuieli (business-plan) pe anul
2017 a Î.M. Centrul stomatologic Hîncești.
Cu privire la desemnarea unui consilier care
va semna deciziile Consiliului în cazul în care
Președintele ședinței va fi în imposibilitate de
a le semna.
Ședința ordinară din 12.10.2017
Cu privire la executarea bugetului raional pe I
semestru al anului 2017.
Raportor-Galina Erhan
Cu privire la efectuarea unor modificări și

Ghenadie Buza

Neexecutata
(nu sunt
cereri pentru
locaţiune)
executată

Ghenadie Buza

executată

Tamara
Călugăru/Vera
Patrașcu
Ghenadie Buza

În curs de
executare

Vera Patrașcu

executată

Petru
Ciubotaru/Ghenadie
Buza
Victor Rachiu

Constantin Vlas

Neexecutata
(nu sunt
cereri pentru
locaţiune)
executată

executată

executată

Galina Erhan
/Ghenadie Buza

executată

Galina Erhan

executată

69

05/03-12.10.2017

70

05/04-12.10.2017

71

05/05-12.10.2017

72

05/06-12.10.2017

73

05/07-12.10.2017

74

05/08-12.10.2017

75

05/09-12.10.2017

76

05/10-12.10.2017

77

05/11-12.10.2017

78

05/12-12.10.2017

79

05/13-12.10.2017

completări în bugetul raional Hîncești pentru
anul 2017.
Raportor-Galina Erhan
Cu privire la încorporarea cetățenilor născuți
în anii 1990-1999 (lunile ianuarie-iulie) în
serviciul militar în termen, cu termen redus
sau cel civil în octombrie 2017 - ianuarie
2018.
Raportor-Pavel Lupu
Cu privire la recrutarea (luarea la evidență
militară) tinerilor cu anul nașterii 2002.
Raportor-Pavel Lupu
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional Hîncești nr.01/21 din17.03.2016 “Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Comisiei raionale
pentru protecția copilului aflat în dificultate și
a componenței acesteia”.
Raportor-Vera Patrașcu
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a
Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Centrului raional maternal “ProFemina”. Raportor-Vera Patrașcu
Cu privire la aprobarea raportului privind anul
III de implimentare (trimestrul IV 2016trimestrul III 2017) al Strategiei de incluziune
socială a persoanelor cu dizabilități în raionul
Hîncești 2014-2018 (prin prisma Convenției
ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilități).Raportor-Tamara Călugăru
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a
Statului de personal al Direcției Asistență
Socială și Protecție a Familiei.
Raportor-Tamara Călugăru
Cu privire la reorganizarea unor instituții de
învățămînt general.
Raportor-Valentina Tonu
Cu privire la organizarea învățămîntului
liceal.
Raportor-Valentina Tonu
Cu privire la situația din domeniul educației
în raion și mersul implementării Strategiei
raionale de dezvoltare a sistemului
educațional raional pentru anii 2014-2020.
Raportor-Valentina Tonu
Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe
din gestiunea Direcției Cultură și Turism
(Bibliotecii Publice raionale “ÎPS A.
Plămădeală”) în gestiunea Primăriei s.Negrea
și a Serviciului Raional Arhivă.
Raportor-Ion Tulbu
Cu privire la examinarea cererii directorului-

/Ghenadie Buza

Pavel Lupu

În curs de
executare

Adrian Vatamanu
Pavel Lupu

În curs de
executare

Vera Patrașcu

executată

Tamara
Călugăru/Vera
Patrașcu

executată

Tamara
Călugăru/Vera
Patrașcu

executată

Tamara
Călugăru/Vera
Patrașcu

În curs de
executare

Valentina Tonu/Vera executată
Patrașcu
Valentina Tonu/Vera executată
Patrașcu
Valentina Tonu/Vera În curs de
executare
Patrașcu

Ion Tulbu/Vera
Patrașcu

executată

Ghenadie Buza

executată

80

05/14-12.10.2017

81

05/15-12.10.2017

82

05/16-12.10.2017

83

05/17-12.10.2017

84

05/18-12.10.2017

85

05/19-12.10.2017

86

05/20-12.10.2017

87

05/21-12.10.2017

88

05/22-12.10.2017

89

05/23-12.10.2017

90

05/24-12.10.2017

interimar IMSP Spitalul Cărpineni.
Raportor-Ghenadie Buza
Cu privire la examinarea cererii
întreprinzătorului individual Olișevschi
Sergiu.
Raportor-Sergiu Pascal
Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe
din gestiunea aparatului Președintelui
raionului Hîncești în gestiunea IMSP Spitalul
Raional Hîncești.
Raportor-Sergiu Pascal
Cu privire la activitatea Direcției Economie și
Cooperare Transfrontalieră.
Raportori-Constantin Vlas, Elena Nichifor
Cu privire la aprobarea Acordului de
Parteneriat privind dezvoltarea centrului de
tineret în raionul Hîncești.
Raportori-Ghenadie Buza, Ludmila Cozma
Cu privire la implimentarea măsurilor de
pregătire a instituțiilor bugetare și sferei
sociale pentru activitate în perioada de
toamnă-iarnă 2017-2018.
Raportor-Maria Rașcu
Cu privire la repartizarea mijloacelor
financiare pentru reparația și întreținerea
drumurilor publice locale din raionul Hîncești
pe anul 2017.
Raportor-Maria rașcu
Cu privire la aprobarea Listei beneficiarilor
de locuințe sociale în locațiune.
Raportor-Adrian Vatamanu
Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și desfășurarea
Festivalului “Toamna Aurie 2017” consacrată
sărbătorilor ”Ziua Națională a Vinului” și
“Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria
prelucrătoare”.
Raportori-Dumitru Cornei, Ion Sîrbu
Cu privire la aprobarea Listei terenurilor
proprietate publică a UAT raionul Hîncești în
hotarele s.Bujor și a proiectului de formare a
acestora.
Raportor-Victor Rachiu
Cu privire la aprobarea Listei terenurilor
proprietate publică a UAT raionul Hîncești în
hotarele s.Călmățui și a proiectului de
formare a acestora.
Raportor-Victor Rachiu
Cu privire la aprobarea Listei terenurilor
proprietate publică a UAT raionul Hîncești în
hotarele comunei Crasnoarmeiscoe și a
proiectului de formare a acestora.

Ghenadie Buza

executată

executată
Svetlana Vrabie,
Petru
Ciubotaru/Ghenadie
Buza
Elena
Nichifor/Constantin
Vlas
Specialist tineret și
sport

În curs de
executare
executată

Ghenadie Buza

În curs de
executare

Ghenadia Buza

În curs de
executare

Ghenadie Buza

executată

Dumitru Cornei

executată

Victor Rachiu

În curs de
executare

Victor Rachiu

În curs de
executare

Victor Rachiu

În curs de
executare
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05/25-12.10.2017

92

05/26-12.10.2017

93

05/27-12.10.2017

94

05/28-12.10.2017

95

05/29-12.10.2017

96

05/30-12.10.2017

97

05/31-12.10.2017

98

05/32-12.10.2017

99

05/33-12.10.2017

100

05/34-12.10.2017

101

06/01- 28.11.2017

102.

06/02- 28.11.2017

Raportor-Victor Rachiu
Cu privire la aprobarea Listei terenurilor
proprietate publică a UAT raionul Hîncești în
hotarele comunei Ivanovca și a proiectului de
formare a acestora.
Raportor-Victor Rachiu
Cu privire la aprobarea Listei terenurilor
proprietate publică a UAT raionul Hîncești în
hotarele s. Obileni și a proiectului de formare
a acestora.
Raportor-Victor Rachiu
Cu privire la aprobarea Listei bunurilor
imobile proprietate publică a raionului
Hîncești situate în teritoriul com.Lăpușna și
s.Nemțeni. Raportor-Victor Rachiu
Cu privire la acordul de transmitere în
proprietate publică raionului Hîncești unui
sector de teren în com.Cărpineni.
Raportor-Victor Rachiu
Cu privire la aprobarea raportului financiar a
ÎM “Biroul raional Hîncești de proiectări,
prospecțiuni și servicii” pe perioada 2016octombrie2017. Raportor-Veronica Miron
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a
statutului ÎM “Biroul raional Hîncești de
proiectări, prospecțiuni și servicii”.
Raportor-Elena Moraru Toma
Cu privire la desemnarea din partea raionului
Hîncești a membrilor în comisia de
transmitere a bunurilor imobile proprietate
publică.
Raportor-Elena Moraru Toma, Victor Rachiu
Cu privire la aprobarea Acordului de
Cooperare între sectorul 6 al Municipiului
București (România) și Consiliul Raional
Hîncești (RM).Raportor-Ghenadie Buza
Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind plățile de stimulare a funcționarilor
publici din Aparatul Președintelui raionului și
subdiviziunile Consiliului Raional Hîncești.
Raportor-Dionis Ursu

Victor Rachiu

În curs de
executare

Victor Rachiu

În curs de
executare

Constantin Vlas

În curs de
executare

Victor Rachiu

În curs de
executare

Veronica
Miron/Ghenadie
Buza

executată

Ghenadie Buza

executată

Victor Rachiu

executată

Elena Nichifor

executată

Ghenadie Buza

executată

Cu privire la desemnarea unui consilier care
va semna deciziile Consiliului Raional
Hîncești în cazul în care Președintele ședinței
se află în imposibilitate de a semna.
Raportor-Elena Moraru Toma
Ședința extraordinară din 28.11.2017
Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 Ghenadie Buza
luni ale anului 2017
Galina Erhan
Raportor- Galina Erhan
Cu privire la corelarea bugetului raional cu
Ghenadie Buza

executată

executată
executată

103.

06/03- 28.11.2017

104.

06/04- 28.11.2017

105

06/05- 28.11.2017

Legea bugetului de stat pentru anul 2017
Raportor- Galina Erhan
Cu privire la efectuarea unor modificări şi
completări în bugetul raional Hînceşti 2017
Raportor- Galina Erhan
Cu privire la încetarea activităţii şi lichidarea
AO”Federația de Fotbal a Judeţului Lăpuşna”
Raportor-Elena Moraru Toma
Cu privire la desemnarea unui consilier care
va semna deciziile Consiliului Raional
Hîncești în cazul în care Președintele ședinței
se află în imposibilitate de a semna.
Raportor-Elena Moraru Toma

Secretarul consiliului raional Hîncești

Galina Erhan
Ghenadie Buza
Galina Erhan

executată

Ghenadie Buza

executată
executată

Elena MORARU TOMA

Notă informativă
la proiectul de decizie referitor la executarea deciziilor Consiliului
Raional Hînceşti, aprobate în perioada ianuarie-noiembrie 2017
Stimaţi consilieri,
Prezentul proiect de decizie se propune la şedinţa ordinară a Consiliului Raional
Hînceşti, în conformitate cu Planul de activitate a Consiliului Raional Hînceşti,
aprobat prin decizia Consiliului Raional Hînceşti nr.02/28 din 24.03.2017, adoptată
în scopul executării Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului
Raional Hînceşti- decizia Consiliului Raional Hînceşti nr.04/02 din 22.09.2015.
Pe parcursul perioadei ianuarie-noiembrie 2017 au fost convocate, organizate şi
desfăşurate 6 şedinţe ale Consiliului Raional Hînceşti, dintre care 3 ordinare –
24.03.2017, 30.06.2017, 12.10.2017 şi 3 extraordinare- 14.01.2017,
25.04.2017,28.11.2017.
În cadrul acestora au fost adoptate 105 de decizii ale Consiliului Raional Hînceşti,
dintre acestea fiind :
Executate – 75
În curs de executare-27
Neexecutate - 3

Şef, Secţia Administraţie
Publică, Probleme de Secretariat şi
Protocol

Adrian VATAMANU

