
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 CONSILIUL   RAIONAL  UNGHENI 
 

                                                              ORDINEA  DE  ZI 
                                       a şedinţei ordinare a Consiliului raional Ungheni 

 

 

03.12.2020, ora 10.00, 

sala de şedinţe a Consiliului raional 
 

 Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie şi 

dezvoltare rurală  30.11.2020, ora 14.00,  sala de  ședințe a Consiliului raional Ungheni  

 

 Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme economie, buget şi finanţe – 01.12.2020,  ora 13.00,  sala 

de ședințe a Consiliului raional Ungheni           
 

 Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme sociale – 01.12.2020,  ora 15.00, sala de ședințe a 

Consiliului raional Ungheni   

 

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima lectură. 

    Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

2.  Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în a doua lectură. 

                                    Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

3.  Cu privire la  activitaea bibliotecilor  din raionul Ungheni pentru perioada 2019-2020. 

                                    Raportor:  Vadim Pîslaru ,  șef interimar Secția cultură și turism   

 

4. Cu privire la  aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier  

           pe anul 2021. 

                         Raportor: Constantin Fuior ,  șef Secție construcții, gospodărie comunală  

                                                                           și drumuri   

                                                                                         

5. Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor. 

                                    Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

6. Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare pentru anul 2021. 

                                    Raportor:  Igor Adjovschi,  comandant Centrul militar teritorial 

 

7.  Cu privire la decontarea unității de transport. 

                                    Raportor: Iulia Pancu,  șef Direcție educație 

 

8. Cu privire la acceptarea cu titlu gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament 

specializat. 

                                    Raportor: Iulia Pancu,  șef Direcție educație 

 

9. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului Morenii Noi. 

                                    Raportor: Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

10. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe. 

                                    Raportor: Natalia Gurau,  contabil –șef 

 

11. Cu privire la delegarea atribuțiilor. 

                                    Raportor: Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 

 

12. Cu privire la aprobarea graficului acordării concediilor de odihnă anuale. 

                                    Raportor: Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 

 



 

 

 

 

13. Cu privire  la încetarea raporturilor de serviciu în circumstanțe ce nu depind de voința 

părților cu dl Fuior Constantin. 

                                    Raportor: Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 

 

14. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Unghnei pentru       

trimestrul I  al anului 2021. 

                                    Raportor: Rodica Lițcan,  secretarul Consiliului raional 

 

15. Cu privire la decontarea unităților de transport înregistrate la balanța IMSP CS Ungheni. 

                                    Raportor: Lilia Scurtu,  șef IMSP CS Ungheni 

 

16. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe  înregistrate la balanța IMSP CS Ungheni. 

                                    Raportor: Lilia Scurtu,  șef IMSP CS Ungheni 

 

 

 

 

 

                              Secretar,                                            Rodica    LIŢCAN 


