
CONSILIUL   RAIONAL  UNGHENI 
 

                                                              ORDINEA  DE  ZI 
                                   a ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni 

16.12.2021, ora 10.00, 

sala de şedinţe a Consiliului raional 

 

 

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

dezvoltare rurală – 13.12.2021, ora 13.00,  sala de  ședințe a Consiliului raional Ungheni 

 

 Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme sociale – 13.12.2021, ora 15.00, sala de ședințe a 

Consiliului raional Ungheni  

 

 Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme economie, buget şi finanţe  - 14.12.2021, ora 14.00,           

sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni    
 

 

    1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în prima lectură.  

    Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

2.  Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua.  

     Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

  

3. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021 cu Legea bugetului de stat pe anul 2021. 

     Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 
 

4. Cu privire la formarea bunului imobil. 

                 Raportor: Ion Popov, șef Serviciu relații funciare și cadastru 

 

5.  Cu privire la acceptarea primirii în superficie a terenului.  

                      Raportor:  Mariana Pisarciuc,   șef Secție juridică și resurse umane  

 

6.  Cu privire la modificarea unor Decizii ale Consiliului raional Ungheni. 

                 Raportor: Tudor Rădeanu, șef Direcție generală ASPF 

 

7. Cu privire la instituirea unităților  suplimentare în cadrul Serviciului social „Asistență personală”. 

                 Raportor: Tudor Rădeanu, șef Direcție generală ASPF 

 

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

           pe anul 2022.   

                         Raportor: Diana Rogovschi ,  șef Secție construcții, gospodărie comunală  

                                                                           și drumuri  

 

9.  Cu privire la  aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Entitatea Națiunilor Unite pentru 

Egalitate de Gen și AbilitateaFemeilor și Consiliul raional Ungheni.  

                         Raportor: Tatiana Lazar ,  vicepreședintele raionului 

                                                                      

 

10.   Cu privire la aprobarea Acordului de înfrățire dintre raionul Rossosh, regiunea 

Voronej(Federația Rusă) și raionul Ungheni(Republica Moldova). 

    Raportor:  Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 
                                                                    

                                                                  



11. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru       

trimestrul I  al anului 2022. 

                                    Raportor: Rodica Lițcan,  secretarul Consiliului raional 

 

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

Raportor: Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 

 

13. Cu privire la confirmarea în funcția publică a dnei Diana Rogovschi. 

                                Raportor: Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 

 

14. Cu privire la conferirea gradului de calificare dlui Vadim Pîslaru. 

                                Raportor: Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 

 

15.    Cu privire la  modificarea deciziilor nr. 6/7 din 28.10.2021 și nr.6/13 din 28.10.2021.  

                                Raportor: Ion Popov,  șef Serviciu relații funciare și cadastru 

 

 

16 .    Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a instituțiilor de 

învățămînt. 

                                Raportor: Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

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

Centrului militar Ungheni. 

                                Raportor: Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

 

18.     Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Școlii Primare „Spiridon 

Vangheli” din mun. Ungheni. 

                                Raportor: Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

 

19.     Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Liceului Teoretic „Gheorghe 

Asachi” din mun. Ungheni. 

                                Raportor: Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

20.     Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Școlii Primară – Grădiniță 

drujba din s. Drujba. 

                                Raportor: Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

 

21. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului „Dimitrie 

Cantemir”din or. Cornești. 

    Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

22.  Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului Cornești din s. 

Cornești. 

    Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

  

23.  Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Liceului Teoretic„Elada” din s. 

Măcărești. 

    Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe 

 

 



24.  Despre completarea Deciziei nr. 3/13 din 01.08.2013. 

    Raportor:  Iulia Pancu,  șef Direcție educație 

 

25.  Cu privire la acceptarea transmiterii în gestiune a bunului imobil. 

    Raportor:  Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 

 

26.  Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a unor porțiuni de 

drum. 

    Raportor:  Natalia Gurău, contabil -șef Aparatul președintelui raionului 

 

27.  Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și a materialelor de construcție. 

    Raportor:  Natalia Gurău, contabil -șef Aparatul președintelui raionului 

 

28.  Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Direcției educație. 

    Raportor: Iulia Pancu,  șef Direcție educație 

 

29.   Cu privire la darea în comodat (gestiune economică) a bunului imobil. 

    Raportor: Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului 

 

30.   Cu privire la instituirea Comisiei privind transportul auto de călători și bagaje și asigurarea 

securității circulației rutiere. 

    Raportor: Mariana Pisarciuc,  șef Secție juridică și resurse umane 

 

31.   Cu privire la acordarea premiului unic. 

    Raportor: Mariana Pisarciuc,  șef Secție juridică și resurse umane 

 

 

 
                  Secretar,                                            Rodica    LIŢCAN 


