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          PROIECT  

   D E C I Z I E 

     mun.Hînceşti 

        din _____________2020                                     nr. 04 /_____ 

 

Cu privire  la operarea unor modificări în   

Decizia nr.03/29 din 24.12.2019, privind actualizarea  

 Calendarului anual a activităților  cu caracter cultural,  

de oficiere, comemorative organizate de către 

Aparatul  Președintelui, activităților din domeniul  

tineretului, culturii fizice și sportului 
 

         În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea privind administrația 

publică locală Nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii cu privire la cultura 

fizică și sport nr.330 din 25.03.1999, Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea 

Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă 

nr.1552 din 04.12.2002, ținând cont de diminuarea necesității petrecerii unor 

activități cu caracter cultural, de oficiere, comemorative organizate de către 

Aparatul  Președintelui cauzate de situația pandemică cu COVID-19 și 

necesitatea efectuării unor modificări în  Calendarul anual a activităților  cu 

caracter cultural, de oficiere, comemorative organizate de către Aparatul  

Președintelui aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hîncești nr.03/29 din 24 

decembrie 2019, Consiliul Raional Hîncești DECIDE:  
 

1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Decizia Consiliului Raional Hîncești 

nr.03/29 din 24 decembrie 2019, exprimată prin actualizarea Calendarului 

activităților cu caracter cultural, de oficiere și comemorative organizate de 

către Aparatul Președintelui, conform Anexei. 

2. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a Președintelui raionului, Dl Iurie 

LEVINSCHI,  monitorizarea executării prezentei decizii. 

 

  Preşedintele ședinței:     _______________ 

Contrasemnează: 

               Secretarul 

 al Consiliului Raional Hîncești                             Elena MORARU TOMA 

            
Inițiat:__________________  Levinschi Iurie, Președintele raionului, 

Coordonat: :______________Svetlana Vrabie, contabilul-șef, Serviciul Contabil, 

Elaborat/Contrasemnează:___________Elena  Moraru Toma, Secretarul CR 

 

 
 

 

 

 



 

 
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire  la operarea unor modificări în  Decizia nr.03/29 din 24.12.2019, 

privind actualizarea  Calendarului anual a activităților  cu caracter cultural, 

de oficiere, comemorative organizate de către Aparatul  Președintelui, 

activităților din domeniul tineretului, culturii fizice și sportului 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Secretarul Consiliului raional.  

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în vigoare 

Ținând cont de diminuarea necesității petrecerii unor activități cu caracter cultural, de oficiere, 

comemorative organizate de către Aparatul  Președintelui cauzate de situația pandemică cu 

COVID-19 și necesitatea efectuării unor modificări în  Calendarul anual a activităților  cu caracter 

cultural, de oficiere, comemorative organizate de către Aparatul  Președintelui aprobat prin 

Decizia Consiliului Raional Hîncești nr.03/29 din 24 decembrie 2019 este necesar de a modifica: 

- la poziția Calendarul anual al activităților cu caracter cultural, de oficiere și comemorative 

organizate de Aparatul Președintelui, la sărbătoarea Marcarea încheierii războiului din 

Afganistan se exclude poziția  „ 10mii”, respectiv suma totală este„ 18mii”; 

- la poziția Calendarul anual al activităților cu caracter cultural, de oficiere și comemorative 

organizate de Aparatul Președintelui la sărbătoarea „Comemorarea victimelor deportărilor 

staliniste” se exclude poziția „ 10mii” și se include poziția „ 2mii”; 

- poziția Calendarul anual al activităților cu caracter cultural, de oficiere și comemorative 

organizate de Aparatul Președintelui, se exclude sărbătoarea „Ziua Familiei”, Mai, „ 5mii”; 

- poziția Calendarul anual al activităților cu caracter cultural, de oficiere și comemorative 

organizate de Aparatul Președintelui, se exclude sărbătoarea  „Copilărie este inima tuturor 

vîrstelor” (Ziua Internațională a Copiilor), Iunie „ 15mii” ; 

- poziția Calendarul anual al activităților cu caracter cultural, de oficiere și comemorative 

organizate de Aparatul Președintelui, se exclude sărbătoarea  „Festivalul Sfântă nii-i casa”, 

August „20mii”  

- poziția Calendarul anual al activităților cu caracter cultural, de oficiere și comemorative 

organizate de Aparatul Președintelui, la sărbătoarea Ziua lucrătorului medical și a 

farmacistului se exclude poziția „ 15mii” și se include poziția „ 55 mii” 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a ajusta prin aprobare  modificărilor efectuate  prin 

actualizarea Calendarului activităților cu caracter cultural, de oficiere și comemorative organizate 

de către Aparatul Președintelui 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. 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. __ din ___, 2020, Cu privire la operarea unor modificări în Decizia 

nr.03/29 din 24.12.2019, privind actualizarea Calendarului anual a activităților cu caracter 

cultural, de oficiere, comemorative organizate de către Aparatul Președintelui, activităților 

din domeniul tineretului, culturii fizice și sportului nu contravine şi nu necesită modificări ale 

actelor normative în vigoare. 

 

 



 

        Secretarul 

 Consiliului Raional Hîncești                                        Elena MORARU TOMA  

 

 
 

Anexa   

La Decizia Consiliului Raional  

Nr. 04/_____ din  _______2020 

 

 

Calendarul anual al activităților cu caracter cultural, de oficiere  și comemorative 

organizate de către Aparatul  Președintelui 

 

 

Nr. 

d/o 

Activitatea planificată Luna 

 

Suma  lei 

1.  Marcarea încheierii războiului din 

Afganistan 

Februarie 18mii 

2.  Comemorarea eroilor căzuți în 

conflictul de la Nistru  

Martie 60mii 

3.  ” Dintre toate reginele, cea mai 

frumoasă este mama”( Ziua 

Internațională a Femeii). 

Martie  15mii   

4.   Ziua Drapelului de Stat al Republicii 

Moldova 

Aprilie 5mii 

5.  Ziua Europei. Ziua Victoriei. Mai  5 mii  

6.  Comemorarea victimelor consecințelor 

catastrofei de la Cernobâl 

Mai  5 mii 

7.  Ziua lucrătorului medical şi a 

farmacistului 

Iunie  55mii 

8.   Ziua funcționarului public Iunie  15mii 

9.  Comemorarea victimelor 

deportărilor staliniste 

Iulie 2mii 

10.  Ziua Independenței. Ziua Limbii 

Noastre cea Română 

August 25mii 

11.   Ziua lucrătorului social Septembrie 10mii 

12.  Festivalul Vinului  Octombrie 

 

90mii 

13.  ”A doua tinerețe a-nceput” Ziua 

internațională a persoanelor în etate 

Octombrie  15mii 

14.   Ziua pedagogului Octombrie  15mii 

15.   Ziua persoanelor nevăzătoare, Ziua 

femeilor din mediul rural 

Octombrie 15mii 

16.   Ziua lucrătorului din agricultură şi 

industria prelucrătoare 

Noiembrie 60 mii 

17.  Ziua internațională a persoanelor cu 

dizabilități 

Decembrie 10 mii 

18.  Organizarea activităților prelejuite de 

sărbătorile de iarnă. 

Decembrie 30 mii 

19.  Organizarea ceremoniilor de acordare 

a Titlului de Cetățean de Onoare al 

Raionului Hîncești 

Pe parcursul 

anului 

20 mii 

20.  Marcarea jubileilor unor 

localități/personalități 

Pe parcursul 

anului 

25 mii 

Total     495 mii 

 



 

 

 

 

 

 

 

Calendarul anual al activităților  din domeniul Culturii Fizice și  Sportului 

Nr./o Activitatea Luna 

 

Suma lei 

 

1.  Gala Sportului anului 2019 ianuarie 120 mii 

2.  Campionatul Republicii Moldova  la lupte 

libere (seniori) 

Februarie-

decembrie 

8 mii 

3.  Campionatul naţional  la box (seniori) martie 25 mii 

4.  Cupa Președintelui la volei (seniori) martie- aprilie  10 mii  

5.  Campionatul Republicii Moldova  la lupte 

libere ( tineret ) 

martie   6 mii 

6.  Campionatul European la lupte greco-

romane 

- 20 mii 

7.  Cantonamentul Internaţional  la box  mai  15 mii 

8.  Lunarul  Olimpic 

 

mai -iunie 30 mii 

9.  Cupa Europeană   la  judo  iulie  15 mii 

10.  Campionatul Naţional la Turism sportiv şi 

orientare în spaţiu pentru persoanele cu 

dizabilități 

iulie  7 mii 

11.  Campionatul lumii lupta la brâu - 10 mii 

12.  Cupa Europeană la judo (juniori) August  12 mii 

13.  Turneul republican şi   internaţional la box 

(tineret) 

- 10 mii  

14.  Campionatul Republicii Moldova la  lupte 

greco romane  

- 10 mii  

15.  Campionatul European  de judo  Septembrie  16  mii 

16.  Maratonul: Schimbându-mă- schimb lumea  

( o viață fără vicii) 

septembrie-

octombrie  

20  mii 

17.  Cupa Președintelui la fotbal 

 

octombrie -

noiembrie  

50 mii 

18.  Campionatului deschis la lupte greco 

romane al raionului Hînceşti, 

octombrie –

noiembrie  

16  mii  

19.  Cupa Președintelui la trîntă noiembrie  60 mii 

TOTAL:    460  mii 

 

 

Calendarul anual al activităților din domeniul Tineretului 

Nr. /o Activitatea Luna Suma 

1.  Sărbătoarea Dragobetele.. Concurs 

 

Februarie 

 

10 mii 

 

 

2.  Forumul: Tineretul cunoaște  rolul 

instituţiei familiei  și valorifică   valorile 

ei . 

Martie  16 mii 

3.  Lecturi publice: o carte citită, o carte 

dăruită. 

Aprilie- 

Octombrie 

10  mii 



4.  Campania : ”Îmi pasă – mă implic ” Aprilie -  Mai  10 mii 

5.  Masa rotundă cu tema:  Rolul Familiei în 

societatea contemporană (Dezbateri 

publice ) 

Mai  5 mii 

6.  Concursul : Iubesc limba română- cunosc 

limba română 

August  5 mii 

7.  Flashmob-uri ( Stop violenței, Lasă-mă să 

trăiesc, Drogurile ucid etc.) 

September 10 mii  

8.  Concurs de pictură: Familia între tradiție 

şi modernitate . 

Octombrie  5 mii  

9.  Activități de mediatizare a  vieții tinerilor Periodic 13 mii 

10.   Ziua Internaţională a Tineretului.  TVC Noiembrie  40 mii 

11.  Un arbore sădit- un sat întinerit. Octombrie - 

Noiembrie 

6 mii 

12.  Gala Tinerilor 2019 Decembrie, 

Ianuarie, 

2019/2020  

40 mii 

TOTAL   170 mii 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hîncești                                      Elena MORARU TOMA 

 

 
 

 

 

 

 

 


