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DISPOZIŢIE NR. 02/1-5-136 

Din 30 noiembrie 2021          or. Drochia 

 

Cu privire la convocarea  

Consiliului raionului Drochia. 

 

        

 

       În temeiul prevederilor art. art. 45 alin. (1, 3), 53 alin. (1) lit. f), 54 alin. (1) din 

Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, emit următoarea DISPOZIŢIE: 

       1. Se convoacă Consiliul raional Drochia, în şedinţă ordinară, la data de 10 

decembrie 2021, ora 1100, în sala de ședințe a Consiliului raional. 

       2. Se propun spre examinare şi adoptare  proiectele de decizii, conform anexei. 

       3. Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului va asigura 

plasarea, pe pagina web (www.drochia.md) a proiectelor de decizii propuse spre 

examinarea, transmiterea prin poşta electronică părţilor interesate, cît şi informarea 

consilierilor despre data şi locul convocării şedinţei Consiliului. 

       4. Direcția cultură, turism, tineret și sport a Consiliului raional asigură 

amplificarea,  înregistrarea  video şi audio a desfăşurării şedinţei. 

       5.  Prezenta dispoziție întră în vigoarte la data semnării și este dată publicării. 

 

 

 

 

 

    Președintele 

raionului Drochia                      Alexei VASILEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drochia.md/


 

     Anexă 

        la dispoziţia preşedintelui raionului 

           nr. 02/1-5-136 din 30.11.2021 

 

Proiectele de decizii 

propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului raional 

din 10 decembrie 2021 

 

       1. Cu privire la corelarea bugetului raional Drochia pe anul 2021 în conformitate 

cu Legea bugetului de stat pe anul 2021. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului; 

           Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe. 

       2. Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pentru anul 2022 în prima 

lectură. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului; 

           Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe. 

       3. Cu privire la modificările şi completările ce se operează  în decizia Consiliului 

raional nr. 7/4 din 17 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional 

Drochia pe anul 2021 în lectura a doua”. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului; 

           Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe. 

       4. Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pentru anul 2022, în lectura a 

doua. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului; 

           Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe. 

       5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului 

raional Drochia. 

           Iniţiator și raportor: Alexei Vasilean, preşedintele raionului.      

       6. Cu privire la repartizarea componentei raionale de 2% a transferurilor 

categoriale conform noii formule de finanţare a instituţiilor de învăţămînt. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului; 

           Raroptor: Ion Recean, șef Direcția învățămînt, tineret și sport (Direcția 

educaţie).      

       7. Cu privire la Notificările Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat: 

       7.1. notificarea nr. 1304/OT9-228 din 15 noiembrie 2021; 

       7.2. notificarea nr. 1304/OT9-229 din 15 noiembrie 2021. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului. 

           Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional și al raionului.  

       8. Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele decizii ale 

Consiliului raional.  

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului. 

           Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional și al raionului.  

       9. Cu privire la reorganizarea IP Centrul de cultură și tineret în IP Centrul raional 

de tineret. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului. 

           Raportor: Cristina Țurcanu, șef Direcția cultură, turism, tineret și sport.  

 

 

 



 

       10. Cu privire la aprobarea unor Acorduri: 

       10.1. Acordul de parteneriat la implementarea fazei II a Proiectului Viața 

Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile; 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului. 

           Raportor: Iurie Ostavciuc, vicepreședintele raionului. 

       10.2.  Acord de cooperare cu județul Iași, România. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului. 

           Raportor: Iurie Ostavciuc, vicepreședintele raionului. 

       11. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile, proprietate 

publică a Consiliului raional. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului; 

           Raportor: Ion Prodan, șef Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui 

raionului. 

       12. Cu privire la aprobarea organigramelor și statelor de personal, pentru anul 

2022, ale instituțiilor publice, fondate de către Consiliul raional Drochia: 

       12.1. IMSP „Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”; 

       12.2. IMSP „Centrul de Sănătate or. Drochia „Anatolie Manziuc”; 

       12.3. IMSP „Centrul de Sănătate Chetrosu”; 

       12.4. IMSP „Centrul de Sănătate Gribova”; 

       12.5. IMSP „Centrul de Sănătate Hăsnășenii Mari”; 

       12.6. IMSP „Centrul de Sănătate Maramonovca”; 

       12.7. IMSP „Centrul de Sănătate Mîndîc”; 

       12.8. IMSP „Centrul de Sănătate Ochiul Alb”; 

       12.9. IMSP „Centrul de Sănătate Pelinia”; 

       12.10. IMSP „Centrul de Sănătate Sofia”; 

       12.11. IMSP „Centrul de Sănătate Șuri”; 

       12.12. IMSP „Centrul de Sănătate Țarigrad”; 

       12.13. IMSP „Centrul de Sănătate Zgurița”; 

       12.14.IP „Servicii de asistență subiecțiilor violenței în familie”. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia 

           Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional și al raionului 

       13. Cu privire la graficul concediilor anuale de odihnă pentru anul 2022 a 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici de conducere din 

subordinea Consiliului raional și conducătorilor instituțiilor publice fondate de 

Consiliul raional Drochia. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului. 

           Raportor: Ion Prodan, șef Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui 

raionului. 

       14. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a 

performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din autorităţile publice ale 

raionului. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului. 

           Raportor: Ion Prodan, șef Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui 

raionului. 

       15. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional Drochia în 

instanţa de judecată, pe cauzele civile. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia; 

           Raportor: Ion Prodan, șef Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui 

raionului. 



 

 

       16. Cu privire la trecerea  în evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 2006. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia; 

           Raportor: Adrian Ursachi, șef Secția administrativ-militară. 

       17. Cu privire la casarea unor bunuri proprietate publică a Consiliului raional  

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului; 

           Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional și al raionului.  

       18. Cu privire la transmiterea unor bunuri, proprietate publică al Consiliului 

raional și a volumelor de lucrări efectuate. 

           Iniţiator: Alexei Vasilean, preşedintele raionului; 

           Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional și al raionului.  

       19. Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional Drochia pe I 

semestru al anului 2022. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului; 

           Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional și al raionului.  

       20. Cu privire la examinarea prescripției Inspecției Financiare cu privire la 

lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare tematice 

efectuate la Consiliul raional Drochia. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului; 

           Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional și al raionului.  

       21. Cu privire la acordarea premiilor conducătorilor instituțiilor medico-sanitare 

publice. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului; 

           Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional și al raionului.  

       22. Cu privire la încetarea activității Casei de copii de tip familial din s. Gribova. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia; 

           Raportor: Tudor Golban, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei.  

       23. Cu privire la transmiterea unei unități de transport. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia; 

           Raportor: Ion Prodan, șef Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui 

raionului. 

       24. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Drochia în 

instanţa de judecată, pe cauzele penale. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia; 

           Raportor: Ion Prodan, șef Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui 

raionului. 

       25. Cu privire la instituirea unităților de asistent personal în cadrul Serviciului 

social „Asistență personală” din Direcția asistență socială și protecție a familiei. 

           Inițiator: Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia; 

           Raportor: Tudor Golban, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei.  

 

 

 


	CONSILIUL RAIONAL DROCHIA                                    РАЙОHHЫЙ СОВЕТ ДРОКИЯ
	În temeiul prevederilor art. art. 45 alin. (1, 3), 53 alin. (1) lit. f), 54 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea DISPOZIŢIE:
	2. Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pentru anul 2022 în prima lectură.
	4. Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pentru anul 2022, în lectura a doua.


