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DECIZIA nr. 2.1

din 25.02.2021 or. Leova

„Cu privire la activitatea preşedintelui 
raionului, instituţiilor şi subdiviziunilor 
Consiliului Raional în anul 2020 şi 
obiectivele principale pentru anul 2021”

în conformitate cu art. 43 alin..2, art.53 pct.l lit.q) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 
„privind administraţia publică locală”, Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 
2019, Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020, Strategiei privind 
Alimentarea cu Apă şi Canalizare a raionului Leova pentru anii 2015-2020 şi analizând activitatea

niectivele stabilite se 
în dezvoltarea socio- 
oriftcării investiţiilor, 
protecţiei sociale şi

subdiviziunilor Consiliului Raional Leova pe perioada anului 2020 şi o 
constată, că urmare a acţiunilor întreprinse, au fost obţinute rezultate pozitive 
economică a raionului, acţiuni care au fost orientate în scopul atragerii şi va 
au fost soluţionate diverse probleme în domeniul învăţământului, culturii, 
ocrotirii sănătăţii axate pe îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor raionului, reieşind din cele expuse, 
Consiliul raional Leova,

1 .

2.

3.

DECIDE:

Se ia act de raportul preşedintelui raionului dl Nicolae Priţcan „Cu privire la activitatea 
preşedintelui raionului, instituţiilor şi subdiviziunilor Consiliului Raional în anul 2020 şi 
obiectivele principale pentru anul 2021”.
Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului în comun cu aparatul preşedintelui şi subdiviziunile 
Consiliului Raional:
vor contribui la respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova prin exercitarea şi 
îndeplinirea cu stricteţe a deciziilor Consiliului raional, Programului de activitate a 
Consiliului Raional pe anul 2021, politicilor Statului.
Direcţia Finanţe a Consiliului Raional, (dna Dubceac Maria) va: 

asigura estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi 
raionului Leova;
elabora pronosticul bugetului raionului fundamentat pe programe şi performanţe pe anii 
2023-2024 şi aprobarea bugetului raional pe anul 2022)
monitoriza procesul de executare a bugetului raional si raportarea financiară pe anul 2021' 
asigura organizarea corectă a evidentei contabile. întocmirea si generalizarea rapoartelor 
contabile simestriale, trimestriale si anuale privind executarea bugetului raionului.

cheltuielilor bugetului

4. Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului Raional (dl 
Tomşa Nicolae) va:
promova şi va contribui la implementarea politicii agrare în teritoriu, 
seminare de profil pentru instruirea producătorilor agricoli; 
acumula şi monitoriza informaţia operativă din sectorul agrar;

, va organiza şi petrece



duce evidenţa plantării şi defrişării plantaţiilor multianuale;
- monitoriza şi generaliza totalurile obţinute de producătorii agricoli;
- duce evidenţa parcului de maşini şi tractoare şi a utilajului agricol;
- organiza şi petrece sărbătorile profesionale;
- ghida producătorii agricoli la crearea afacerilor start-up şi la accesarea subvenţiilor şi a 

proiectelor ce ţin de domeniul agricol.
5. Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor a Consiliului Raional 

(dl Condrea Ilie) va:
- monitoriza executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale;
- contribui la creşterea cantitativă şi calitativă a sectorului întreprinderilor
- monitoriza implementarea proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare
raionului;
- supraveghea finalizarea serviciilor de elaborare a Proiectului de Execuţie „Apeduct magistral 

Leova-Sîrma, Tomai, Tochile Răducani, Sărata Răzeşi”;
- întocmi cererea de finanţare în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru 

finanţare din FNDR pentru proiectul „Apeduct magistral Sărata 
conectarea localităţilor: Selişte, Cazangic, Beştemac, Troian, Troiţa,
Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca şi Cneazevca” ; 
coparticipa la implementarea proiectului cu finanţare UE ,,Sporirea eficienţei energetice a 
liceului teoretic „Constantin Spătaru’”’ din or.Leova”, în care Consiliul Raional este 
partener.

Mici şi Mijlocii;
în localităţile

Nouă -Sărăteni cu 
Vozniseni, Covurlui,

6. Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport a Consiliului Raional ( dna T
extinde şi promova activităţile cultural-sportive din raion prin desfăşurarea lor de comun cu 
echipele sportive şi colectivele artistice din localităţile republicii şi din ţările învecinate; 
forma profesional capitalului uman pentru promovarea patrimoniului cultural- sportiv; 
contribui la promovarea turistică a raionului Leova; 
efientiza activitatea instituţiei de deservire prin informarea operativă ş i1 
dezvolta managmentul subdiviziunii pe parcursul anului de gestionare.

. Samoilenco)

corectă a cetăţenilor;

prin oferirea serviciilor

7. Direcţia învăţământ a Consiliului Raional, (dl Gospodinov Alexandru) va: 
implementa cuntinuu curricula modernizată la toate disciplinele şcolaţe;

- asigura încadrarea în procesul educaţional (în mod special în perioada crizei pandemice) a 
tuturor copiilor de toate vârstele, inclusiv a celor cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea 
excluderii marginalizării, discriminării şi a situaţiilor de abandon şcolar;
susţine şi promova elevii cu aptitudini speciale;

- promova politicile de incluziune în instituţiile de educaţie timpurie 
educaţionale de calitate;

- moderniza infrastructura şcolară, îmbunăţăţi în continuare baza tehnico-materială, dezvolta şi 
aplica tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.

- promova şi dezvolta parteneriatul dintre APL, societatea civilă, actorii educaţionali, mediul 
de afaceri şi instituţiile educaţionale;
reglementa acţiunile de conducere şi didactice privind organizarea şi desfăşurarea 
învăţământului la distanţă în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal în condiţii 
de carantină;
asigura protecţia vieţii, securităţii copiilor şi prevenirea infectării lor cu COVID-19; 
asigura instiuţiile cu cadre didactice şi de conducere profesioniste, formarea continuă a 
cadrelor didactice şi de conducere, în mod special în domeniul educaţiei digitale, pentru 
elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare a instituţiei jie învăţământ în vederea 
promovării politicilor naţionale şi locale;



moderniza procesul de instruire şi de evaluare a cadrelor didactice şi 
practici.

diseminarea bunelor

8. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a Consiliului Raional (dl Postică Sergiu)va
- asigura prestarea calitativă a serviciilor oferite beneficiarilor;

asigura prestarea serviciilor sociale comunitare de calitate cu acoperirea a 90% din 
beneficiari cu servicii sociale de calitate şi orientarea acestora spre prevenirea sau limitarea 
instituţionalăzării;

- promova echitatea socială şi eradicarea discriminării în rândurile persoanelor cu disabilităţi, 
persoanelor în etate;
sprijini APL de nivelul I în dezvoltarea serviciilor care să acopere nevcile comunităţii; 
asigura protecţia echitabilă şi corectă a familiilor defavorizate, in contextul efectelor 
negative ale Covid-19.

9. Se recomandă APL de nivelul I în comun cu Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Leova 
(dna Dubceac Maria), Direcţia învăţământ a Consiliului Raional, (dnul Gospodinov 
Alexandru ) să asigure buna oganizare a odihnei de vară a copiilor.

10. Se recomandă Administraţiei Publice Locale de nivel I, conducătorilor Instituţiilor Medico 
Sanitare Publice, Centrului de sănătate publică,
să desfăşoare activităţi de comunicare şi sensibilizare a populaţiei raionului privind protecţia 
în timpul pandemiei Covid -19, să promoveze unui stil de viaţă sănă 
practicarea sportului, efectuarea regulată a examenelor practice 
populaţiei spre abandonarea obiceiurilor dăunătoare în favoarea unor activităţi sănătoase şi 
menţinerea salubrităţii mediului înconjurător.

os, alimentaţie corectă, 
medicale, orientarea

11. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Consiliului Raional

REŞEDINŢELE ŞEDINŢEI 
CONSILIULUI RAIONAL 
SECRETARUL 
CONSILIULUI RAIONAL

Leova.

Elena Copoţ


