
trimestrul III

1 . Cu privire la nivelul pregătirii 
economiei şi instituţiilor sociale ale 
raionului către perioada de toamnă 
- iarnă 2021 -  2022.

Direcţia Economie, 
Dezvoltarea Teritoriului si 
Atragerea Investiţiilor

13.09.2021 Ilie Condrea, şeful 
Direcţiei Economie, 
Dezvoltarea 
Teritoriului si5
Atragerea
Investiţiilor

23.09.2021

2. Cu privire la activitatea Şcolii de 
Arte ”P. Si I. Teodorovici”5

referitor la identificarea si5
promovarea tinerilor talente.

Direcţia Cultură, Turism, 
Tineret şi Sport.

Tatiana
Samoilenco, şef 
DCTTS

trimestrul IV



1 . Cu privire la aprobarea bugetului Direcţia Finanţe. 29.11.2021 Dubceac Mari a 09.12.2021
Consiliului raional pentru anul şef Direcţia
2022. Finanţe

2. Cu privire la aprobarea Subdiviziunile Consiliului Elena Copoţ,
programului de activitate a raional, secretarul secretarul
Consiliului raional pentru anul Consiliului raional, dna Consiliului raional
2022. Elena Copoţ

Consiliul raional se va întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori va fi necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a 
cel puţin o treime din numărul consilierilor raionali.

ÎL Aparatul preşedintelui raionului, instituţiile şi subdiviziunile consiliului raional vor întreprinde următoarele acţiuni:

Nr.d/o Conţinutul acţiunii Responsabil de 
pregătire

Responsabil de control Data desfăşurării Notă

1 2 3 4 5 6
1 . Şedinţa operativă pentru 

planificarea acţiunilor 
săptămânale ale aparatului 
preşedintelui.

Sef Serviciul5

Administraţie Publică, 
dna Vacarenco Elena

Secretarul Consiliului 
raional
dna Elena Copoţ

Fiecare zi de luni, 
ora 900



2. Şedinţa operativă cu şefii 
instituţiilor şi subdiviziunilor 
consiliului raional.

Şef Serviciul 
Administraţie Publică, 
dna Vacarenco Elena

Secretarul Consiliului 
raional
dna Elena Copoţ

Fiecare zi de luni, 
ora 800

3. Şedinţa operativă cu şefii 
serviciilor desconcentrate

Sef Serviciul5

Administraţie Publică, 
dna Vacarenco Elena

Secretarul Consiliului 
raional
dna Elena Copoţ

Fiecare I zi de luni 
din luna în curs, ora
800

în cadrul acestor şedinţe se va monitoriza activitatea aparatului preşedintelui raionului, instituţiilor şi subdiviziunilor, con 
cu seviciiie descentralizate şi desconcentrate.

ucrarea

4. Zi de audienţă a cetăţenilor şi 
relaţii cu publicul

Sef Serviciul5

Administraţie Publică, 
dna Vacarenco Elena

Preşedintele raionului 
dnul Nicolae Pritcan5

vicepreşedinţii raionului 
dna Briciag Aliona, 
dna Hasan Rodica, 
secretarul Consiliului 
raional dna Elena Copoţ

Fiecare zi de luni, 
ora 1400 - 1800

5. Organizarea şi desfăşurarea 
activităţii BCIS

Taşu Tatiana Specialist 
superior, Serviciul 
Administraţie Publică

Preşedintele raionului 
dnul Nicolae Pritcan, 
vicepreşedinele raionului 
dna Briciag Aliona,

în fiecare zi de joi 
conform graficului



6. Organizarea şi desfăşurarea 
seminarelor cu reprezentanţii 
APL de nivelul I.

Şef Serviciul 
Administraţie Publică, 
dna Vacarenco Elena

Preşedintele raionului 
dnul Nicolae Priţcan, 
vicepreşedinţii raionului 
dna Aliona Briciag, 
dna Rodica Hasan, 
secretarul Consiliului 
raional dna Elena Copoţ

După caz şi la 
necesitate

7. Organizarea şi desfăşurarea 
şedinţelor comisiilor raionale:
- de pregătire a economiei şi 
sferei sociale a raionului, pentru 
activitatea în perioada de toamnă
-  iarnă 2021 - 2022

Vicepreşedinţii raionului 
Dna Aliona Briciag,
Dna Rodica Hasan

Preşedintele raionului 
dnul Nicolae Priţcan, 
vicepreşedinţii raionului 
dna Aliona Briciag, 
dna Rodica Hasan, 
secretarul Consiliului 
raional dna Elena Copoţ

Nu mai rar de o dată 
pe lună

- pentru situaţii excepţionale Păscălută Dinu5

Şef Secţie Protecţie 
civilă a Secţiei Situaţii 
Exepţionale Leova

Dnul Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului, 
preşedintele comisiei 
pentru situaţii 
excepţionale

După caz şi la 
necesitate, nu mai 
rar decât o dată în 
trimestru

- extraordinară de sănătate 
publică

Preşedintele comisiei dnul Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului

Conform 
programului de 
activitate a comisiei 
si la necesitate5

- pentru protecţia persoanelor 
aflate în situaţii de dificultate.

Şef, Direcţie Asistenţă 
Socială, Protecţia 
Familiei dnul Sergiu 
Postică .

Preşedintele Comisiei 
pentru protecţia 
persoanelor aflate în 
situaţii de dificultate5

Nu mai rar de o 
dată pe lună



- de concurs pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante

Secretarul comisiei, 
Cazan Lari sa, sef 
serviciu resurse umane

Preşedintele comisiei După caz şi la 
necesitate

în perioada respectivă acest program poate fi modificat, completat şi reactualizat reieşind din condiţiile concret create la 
moment.
Instituţiile şi subdiviziunile Consiliului raional vor elabora programe trimestriale de activitate care vor fi aprobate de 
preşedintele raionului.

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ


