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Republica Moldova                                                           Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                             Кантемир 

 

 

Preşedintele                    Raionului                      Cantemir 

                                                                                                                

D I S P O Z I Ţ I E 

din 10.06.2022                                                                       nr. 57 -N 

or. Cantemir 
 

        Cu privire la convocarea  consiliului  

raional  în  şedinţă ordinară 
 

           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 /2006,  

D I S P U N : 

       I.Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 23 iunie, 2022, ora  

10.00,  în  incinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea 

ordine de zi : 

  01. Cu privire la activitatea Instituțiilor  Medico-Sanitare Publice din raionul 

Cantemir  în anul 2021.            

           Raportor:  Olga HÎȚU, șef, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir; 

        Coraportor: Anatolie RĂCILĂ, director,IMSP Spitalul raional Cantemir.   

   02.Cu privire la activitatea Instituțiilor Publice de învățământ din raion privind 

abandonul școlar, anul de studii 2021-2022 și acțiunile întreprinse de conducătorii 

acestor instituții.  

           Raportor: Tatiana CECHIR, şef direcţie generală  învăţământ.  

  03.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea Fondului de Rezervă 

a Consiliului raional Cantemir. 

           Raportor: Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

  04.Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din Fondul de Rezervă a Consiliului 

raional Cantemir. 

                          Raportor: Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

   05. Cu privire la  modificarea şi completarea deciziei nr. 06/03-XXVII din 09.12.2021 

„Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II  în  lectura a doua pe anul 2022” și 

corelarea bugetului raional cu legea bugetului de stat pe anul 2022. 

                  Raportor: Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

  06.Cu privire la examinarea demersului domnului Viorel BUDAC de rezoluțiune a 

contractului de locațiune nr.3/AS  din 01.07.2020. 

              Raportor: Aliona ENACHI, specialist principal, aparatul președintelui raionului. 

   07. Cu privire la examinarea declarației dnei Olga HÎȚU, șef  IMSP  Centrul de 

Sănătate Cantemir,  despre apariția unui conflict de interese real . 

    Raportor: Aliona ENACHI, specialist principal, aparatul președintelui raionului. 

08.Cu privire la examinarea cererii  Întreprinderii de Stat ,,Radiocomunicații” de 

rezoluțiune a contractului de locațiune nr.26/22,,L”. 
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Raportor: Aliona ENACHI, specialist principal, aparatul președintelui raionului. 

   09. Cu privire la modificarea deciziei nr.01/07-XXVII din 24.01.2020 “Cu privire la 

modificarea şi completarea deciziei nr.01/01-XXVII din 21.11.2019 ,,Cu privire la 

constituirea comisiilor  consultative  de specialitate, stabilirea numărului de locuri 

care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor 

consultative de specialitate”. 

              Raportor: Ludmila ȚURCANU , secretar al consiliului raional. 

    10.Cu privire la  aprobarea   Ghidului Turistic al raionului Cantemir. 

               Raportor: Victoria ISAC, coordonator proiect. 

 11.Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a  fondului de  locuinţe 

nr.02 din  06.06.2022. 

           Raportor:Gheorghe MANOLI, specialist principal , aparatul președintelui 

raionului. 

   12. Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de 

performanță a activității instituțiilor medico- sanitare publice din raionul Cantemir. 

            Raportor:  Iurie MIHAESCU,  vicepreședinte al raionului.  

  13.Cu privire la exercitarea atribiuțiilor  secretarului consiliului raional.  

            Raportor:Anatoli ICHIM,președinte al raionului. 

  14.Cu privire la aprobarea Acordului de asociere  a autorităților publice locale pentru 

constituirea Postul de Pompieri din com.Baimaclia , raionul Cantemir. 

            Raportor: Anatoli ICHIM,  președinte al raionului. 

  15.Cu privire la modificarea și completarea  deciziei consiliului raional nr.03/12-

XXVII din 19.12.2019. 

           Raportor:Emil PUPĂZAN, vicepreședinte al raionului. 

16.Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de control al tuberculozei  

pentru anii 2022-2025 în raionul Cantemir si a Planul de actiuni privind 

implementarea acestuia. 

                Raportor:Iurie MIHĂESCU, vicepreședinte al raionului. 

17.Cu privire la aprobarea structurii, organigramei și  a efectivului-limită  al aparatului 

președintelui raionului. 

    Raportor: Diana ROTARU, specialist principal , aparatul președintelui raionului. 

18.Cu privire la aprobarea structurii, organigramei și  a efectivului-limită  al direcției  

generale învățământ. 

           Raportor: Tatiana CECHIR, şef direcţie generală  învăţământ.  

 19.Cu privire la aprobarea structurii, organigramei și  a efectivului-limită  al Direcției 

Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir. 

         Raportor: Sergiu BUTUC, șef direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Cantemir. 

20.Cu privire la închiderea serviciului de asistență parentală profesionistă 

ȚUȚUIANU Ruslan și ȚUȚUIANU Maria, s.Țolica, com.Enichioi,raionul Cantemir. 

       Raportor: Sergiu BUTUC, șef direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Cantemir. 

21.Cu privire la acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistență parentală 

profesionistă BARAN Valentina din s.Antonești, raionul Cantemir. 
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      Raportor: Sergiu BUTUC, șef direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Cantemir. 

22.Cu privire la aprobarea profitului net anual  al Î.M. Biroul de proiectare și 

producere de pe lângă Consiliul Raional Cantemir” pentru anul 2021. 

       Raportor:Victor BUSUIOC, conducător-interimar Î.M. ,,Biroul de proiectare și 

producere de pe lângă Consiliul Raional  Cantemir”. 

23.Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea premiilor acordate de către 

Consiliul raional Cantemir elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru 

performanțe deosebite la Olimpiadele republicane  și raionale la disciplinile de studii 

organizate de către Ministerul Educației și Cercetării și Direcția Generală 

Învățământ. 

Raportor: Anatoli ICHIM, președinte al raionului 

24.Cu privire la aprobarea  programului  de activitate al aparatului preşedintelui 

raionului  și al subdiviziunilor Consiliului  raional  pe semestrul II al  anului 2022. 

        Raportor: Ludmila ŢURCANU , secretar al consiliului raional. 

25.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul raional Cantemir 

în trimestrul I, anul 2022. 

               Raportor: Ludmila ŢURCANU , secretar al consiliului raional. 

 

 II.În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional i se expediază o înştiinţare 

în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei. 

 

III.Controlul asupra executării dispoziţiei date mi-l asum . 

  

 

  Preşedintele raionului                                                      Anatoli ICHIM 

 
 

Avizat 

Aliona ENACHI 

specialist principal, aparatul președintelui raionului 
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