Stimaţi cetăţeni!
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Cantemir
va avea loc la 28 iunie 2012
În temeiul art.45 , alineatul (3), art.53, alineatul 1, litera „f”, art. 54 (1,2,4) din Legea
privind administraţia publică locală nr. 436 –XVI din 28.12.2006
DISPUN:
I . Se convoacă consiliul raional în şedinţă ordinară în ziua de 28 iunie curent, ora 10.00, în
încinta Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

01. Cu privire la rezultatele anului de învăţămînt 2011-2012 şi sarcinile pentru noul an
de învăţămînt.
Raportor: Viorica Marţ, şef direcţia generală învăţămînt.
02. Despre darea de seamă a dlui Valeriu Banicov, arhitect-şef al raionului privind
exercitarea atribuţiilor sale de serviciu pe perioada 2007-2012.
Raportor : Valeriu Banicov, arhitect-şef al raionului,aparatul preşedintelui
raionului.
03. Despre darea de seamă a dlui Vasile Lupaşcu,şef Centrul de Atragere a
Investiţiilor şi Cooperare Transfrontalieră privind activitatea sa pe parcursul anului 2011.
Raportor: Vasile Lupaşcu,şef CAICT.
04. Despre Centrul de Atragere a Investiţiilor şi Cooperare Transfrontalieră.
Raportor: Ştefan Zaharia, preşedintele raionului.
05. Cu privire la organigrama, structura şi statele de personal ale aparatului
preşedintelui raionului,direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate consiliului raional.
Raportor : Ştefan Zaharia, preşedintele raionului.
06. Despre darea de seamă a dlui Nicolae Gîrneţ, şef secţie asistenţă socială şi protecţia
familiei privind activitatea sa pe parcursul anilor 2007-2012.
Raportor: Nicolae Gîrneţ, şef secţie ASPF.
07. Despre cererea dlui Nicolae Gîrneţ, şef secţie asistenţă socială şi protecţia familiei
privind transferul acestuia în calitate de specialist principal în cadrul aceleaşi subdiviziuni
în legătură cu starea sănătăţii.
Raportor: Ştefan Zaharia,preşedintele raionului.
08. Despre sarcinile privind pregătirea obiectelor din domeniul social şi ramurile
economiei raionului către perioada rece a anului 2012-2013.
Raportor : Ion Buzdugan, vicepreşedinte al raionului.
09. Despre prescripţia Direcţiei Teritoriale Inspectare Financiară Cahul a Serviciului
Control Financiar şi Revizie a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.27-13-19
din 15.02.2012’’Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuată la Secţia
Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Cantemir”.
Raportor : Ion Buzdugan, vicepreşedinte al raionului .
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10. Cu privire la deschiderea rutelor suburbane de transport auto de călători LărguţaCantemir şi Porumbeşti-Cantemir tur-retur.
Raportor : Andrei Ciobanu, vicepreşedinte al raionului.
11. Despre mersul executării deciziei nr. 04/10- XXV din 25.05.2012 “Cu privire la
pretenţiile înaintate de către S.R.L.”MoldovaTransGaz” către Consiliul Raional Cantemir
despre datoriile neachitate şi a dobînzilor pentru întîrzierea plăţilor pentru lucrările
efectuate la construcţia gazoductului Comrat-Baimaclia conform contractului de
antrepriză nr.02-c din 19.03.2007”.
Raportor: Valeriu Mocanu, şef secţie construcţii , gospodărie comunală ,
drumuri şi transport.
12. Cu privire la aprobarea limitelor numărului de unităti de personal şi ale
cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru instituţiile finanţate din bugetul
rational şi pentru autorităţile publice locale de nivelul întîi
Raportor : Veaceslav Cozma, şef direcţia generală finanţe.
13.Despre demersul BC”Moldova Agroindbanc”S.A.,filiala Cantemir privind darea
în locaţiune a doi metri pătraţi în incinta consiliului raional pentru instalarea
bancomatului.
Raportor : Ştefan Zaharia,preşedintele raionului.
14. Despre cererea Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate Statistica privind
darea în locaţiune a unui birou în incinta consiliului raional pentru organizarea activităţii
acestei întreprinderi.
Raportor :Ştefan Zaharia,preşedintele raionului.
15. Despre cererea Asociaţiei Invalizilor,Asociaţiei Orbilor şi Asociaţiei Veteranilor
privind acordarea în comodat a unui birou pentru organizarea activităţilor acestor
asociaţii obşteşti în incinta consiliului raional.
Raportor: Ştefan Zaharia,preşedintele raionului.
16. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional Cantemir, al
aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional pe trimestru trei
2012.
Raportor :Eleonora Starciuc,secretarul consiliului raional.
17. Cu privire la deciziile consiliului raional cu termen de control adoptate pe
parcursul trimestrului unu 2012
Raportor: Eleonora Starciuc,secretarul consiliului raional.
18. Despre completarea şi modificarea Regulamentului privind constituirea şi
funcţionarea Consiliului Raional Cantemir , anexă la decizia nr.06/25-XXV din 17.08.2011.
Raportor :Eleonora Starciuc, secretarul consiliului raional .
19. Despre demersul IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir privind acordul
Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru transmiterea în folosinţa
unor terţi:AT Cahul a CNAM,ÎI”Bulimar”,ÎI”Denta Gorobceanu”,ÎI”Savenco” şi IMSP
Centrul de Sănătate Cociulia prin contract de locaţiune a unor spaţii din imobilul acestei
instituţii.
Raportor : Anton Gheorghelaş,director,IMSP CMF Cantemir.
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20. Cu privire la coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale
pe anul 2012 a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.
Raportor: Maia Putregai, director,IMSP CS Cociulia.
21. Cu privire la coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli pentru îngrijiri la
domiciliu pe anul 2012 a IMSP CS Cociulia.
Raportor: Maia Putregai, director,IMSP CS Cociulia.
22. Cu privire la modificarea deciziei nr.03/26-XXV din 22.03.2012”Cu privire la
aprobarea coeficienţilor de multiplicare, sporurile la salariul de funcţie, lucrul prin cumul
a personalului de conducere pe anul 2012 a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia”.
Raportor: Maia Putregai, director,IMSP CS Cociulia.
23.Cu privire la permisiunea despre acordarea primei cu ocazia Zilei profesionale a
lucrătorului medical şi a farmacistului doamnelor Maia Putregai, director, IMSP CS
Cociulia, Domnica Unguru,contabil-şef la aceeaşi instituţie.
Raportor : Ion Buzdugan,vicepreşedinte al raionului.
24.Cu privire la permisiunea despre acordarea primei cu ocazia sărbătorii de 8 martieZiua Internaţională a Femeiei doamnelor Maia Putregai, director, IMSP CS Cociulia,
Domnica Unguru,contabil-şef la aceeaşi instituţie.
Raportor: Ion Buzdugan,vicepreţedinte al raionului.
25. Cu privire la permisiunea despre acordarea primei cu ocazia Zilei profesionale a
lucrătorului medical şi a farmacistului personalului de conducere a IMSP Spitalul Raional
Cantemir .
Raportor: Ion Buzdugan,vicepreţedinte al raionului.
26. Despre modificarea deciziei nr. 03/20-XXV din 22.03.2012 „Cu privire la aprobarea
coeficienţilor de multiplicare, sporurilor la salariu şi lucrul prin cumul personalului de
conducere a IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir.
Raporto: Ion Buzdugan,vicepreţedinte al raionului.
27. Despre Planul de acţiuni privind realizarea Programului naţional de dezvoltare a
asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2011-2015 a substaţiei asistenţă medicală de
urgenţă Cantemir.
Raportor : Ion Butuc,şef substaţie AMU Cantemir.
28. Cu privire la programul raional de combatere a hepatitelor virale B,C şi D pentru
anii 2012-2016.
Raportor: Dumitru Vrabie, medic-şef de stat al raionului, medic-şef Centrul de
Sănătate Publică Raional Cantemir.
29. Despre executarea deciziei nr.11/06-XXV din 08.12.2011”Cu privire la Programul de
activitate a Consiliului Raional şi a subdiviziunilor sale pe trimestru unu 2012”.
Raportor : Eleonora Starciuc, secretarul consiliului raional.
30. Despre modificarea şi abrogarea unor decizii ale Consiliului Raional Cantemir .
Raportor :Eleonora Starciuc, secretarul consiliului raional .
31. Despre Regulamentul privind calcularea taxei pentru conectarea la reţelele
inginereşti, proprietate a raionului Cantemir pentru persoanele fizice şi juridice..
Raportor: Valeriu Mocanu, şef secţie construcţii , gospodărie comunală ,
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drumuri şi transport.
32. Despre nota informativă cu privire la litigiile de judecată în care este atras ca parte
Consiliul Raional Cantemir.
Raportor: Adela Popa, consultant –jurist, aparatul preşedintelui raionului ,
reprezentantul consiliului raional în instanţele de judecată.

II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în
care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.
Preşedintele raionului
Avizat:_____________________
consultant-jurist A. Popa

Ştefan Zaharia
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