
   

          Proiect 

       

DECIZIE  NR. 6/19 

 

Din 10 decembrie 2021                                                                           or. Drochia 

 

 Cu privire  la  Programul de activitate al Consiliului 

 raional  Drochia pe semestru I al anului 2022 

 

      Potrivit propunerilor Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi 

serviciilor Consiliului raional,  în conformitate cu  prevederile art. 15 din Legea nr. 

239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, art. 13 alin. (1), 18 alin. (2) din 

Legea nr. 317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale,  art.art. 43 alin. (1) lit. j), 46 alin. (1) din 

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

completările ulterioare, Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului 

raional, Consiliul raional  Drochia DECIDE: 

       1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Drochia pe semestrul I 

al anului 2022  (se anexează). 

       2. Aparatul preşedintelui raionului (Alexei Vasilean), şefii direcţiilor, secţiilor şi 

serviciilor Consiliului raional vor asigura executarea Programului nominalizat. 

        3. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat a actelor locale și  pe site-ul 

Consiliului raional Drochia, se aduce la cunoştinţa părţilor interesate  și este valabilă 

pînă la 01.07.2022. 

 

 

      
Inițiator: 

Președintele raionului Drochia          Alexei VASILEAN  

 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA   

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă 

                       la decizia Consiliului raional                                                                     

                                                                                        nr. 6/19 din 10 decembrie 2021 

PROGRAMUL 

de activitate al Consiliului raional Drochia pe semestrul I al anului 2022 

 

Nr.

d/o 

                      

Proiectele de decizii 

Termenul 

prezentării 

materialelor 

     

Responsabili 

 I. Şedinţe ale Consiliului raional 

1. Cu privire la  contul de încheiere a exerciţiului  

bugetului  raional  Drochia pe anul 2022. 

Februarie-

martie 2022 

Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi 

buget; Aparatul preşedintelui raionului; Direcţia finanţe ( A.Vasilean,  

A. Ochișor, I. Viţa). 

 

2. 

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare 

formate în urma executării bugetului raional  

Drochia  pe anul 2022. 

Februarie-

martie 2022 

Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi 

buget; Aparatul preşedintelui raionului; direcţiile, secţiile Consiliului raional  

(A.Vasilean,  O.Grigorița,  A.Ochișor,  I.Viţa, A. Pascaru T.Golban,  

 C.Țurcanu,  Gusacinschi V.). 

3. Cu privire la organizarea  și desfășurarea festivității 

„Gala laureaților olimpici”. 

Aprilie-mai 

2022 

Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi 

buget; Comisia consultativă de specialitate pentru probleme sociale 

(A.Vasilean, Iu. Ostavciuc, I. Recean, A.Ochișor, Gh. Morcov). 

4. Cu privire la aprobarea  Strategiei de dezvoltare a 

raionului Drochia pe anii 2021-2025. 

Februarie-

martie 2022 

Aparatul președintelui raionului,  direcțiile, secțiile și serviciile Consiliului 

raional (A.Vasilean, O. Grigorița, I. Vița, T. Golban, A. Pascaru, I. Recean,  

C. Țurcanu, Gusacinschi V.). 

5. Cu privire la activitatea  IMSP „Centrul de 

Sănătate”. 

Februarie-mai 

2022 

Aparatul președintelui raionului,  direcțiile, secțiile și serviciile Consiliului 

raional (A.Vasilean, O. Grigorița, șefii IMSP „Centrul de Sănătate”). 

6. Cu privire la activitatea  conducătorilor 

subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional. 

Ianuarie-mai 

2022 

Aparatul preşedintelui raionului; direcţiile, secţiile Consiliului raional  

(A.Vasilean, I.Dascal, Iu.Ostavciuc, O.Grigorița, I.Viţa,  A. Pascaru, I. 

Recean, T.Golban,  C. Țurcanu, Gusacinschi V.). 

7. Cu privire la organizarea odihnei şi întremării 

copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2022. 

Aprilie-mai 

2022 

Comisia consultativă de specialitate pentru probleme sociale; Aparatul 

preşedintelui raionului; Direcţia educație (A.Vasilean, Iu. Ostavciuc, Gh. 

Morcov, I. Recean). 

 

II. Activităţi organizatorice raionale  

 

Audienţa cetăţenilor          în fiecare zi de miercuri                          Alexei Vasilean, preşedintele raionului 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire  la  Programul de activitate al Consiliului 

raional  Drochia pe semestru I al anului 2022” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Secretarul Consiliului raional, președintele raionului. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalității urmărite 

Programul de activitate a Consiliului raional Drochia pentru anul 2022, reprezintă documentul 

elaborat întru realizarea art. 7 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 2192008 privind transparența în 

procesul decizional, în care se stabilește ca obligație a autorității publice „desemnarea 

informației referitoare la programele (planurile) simestriale de activitate prinplasarea acestora 

pe pagina web oficială a autorității publice”. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea acestui respectiv constau în crearea posibilității ca în baza 

Programului aprobat să se eleboreze programul simestrial de elaborare a proiectelor de decizii, 

care la fel va fi publicat pe pagina oficială a Consiliului raional și în scopul bunei organizări a 

activității Consiliului raional și stabilirii unor probleme prioritate pentru examinare în ședințe. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Proiectul deciziei „Cu privire  la  Programul de activitate al Consiliului raional  Drochia pe 

semestru I al anului 2022” conține și anexă, în care se indică activitățile preconizate: 2 ședințe 

ordinare, termenele de prezentare a proiectelor de decizii, examinarea proiectelor în cadrul 

ședințelor comisiiloe de specialitate ale Consiliului raional. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile pentru implementarea prezentului proiect de decizie se va încadra în limita 

mijloacelor financiare planificate în bugetul raional. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita abrogarea altor decizii. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului. 

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, proiectul de decizie „Cu privire  la  Programul de activitate al Consiliului raional  

Drochia pe semestru I al anului 2022” a fost avizat de către Secția juridică, vicepreședinții 

raionului, Direcția finanțe, Direcția educație, Direcția cultură, turism, tineret și sport, secretarul 

Consiliului raional. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului decizional, 

proiectul de decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.drochia md. 

7. Condițiile expertizei anticorupție. 

În temeiul art. 35 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.(3) din Legea 

nr. 82/2017, proiectul deciziei a fost supus expertizei anticorupție de către autor. Proiectul de 

decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția. 

8. Constatările expertizei juridice. 

În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei 

juridice de către Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui raionului. Structura și 

conținutul actului corespundd normelor de tehnică ligislativă.  
 

       Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 
 

           Secretarul  

Consiliului raional Drochia            Oxana GRIGORIȚA 


	PROGRAMUL

