Programul de elaborare
a proiectelor de decizii pe anul 2020
(elaborat in temeiul Deciziei Consiliului Raional Cahul
nr. 0 1/1 5-V din 24.01.2020)

Nn

Denumirea proiectului de decizie

d/o

1.

)

3.

4.

t.

Termenul
desfdqurdrii
qedinlei
ordinare

f

Cu privire la executarea bugetului
raional Cahul pe anul 2019.
Cu privire la mersul realizdrii
Planului de acgiuni privind
implementarea Programului de
dezvoltare socio-economicd a
raionului Cahul pe anii 2017-2020.

Trim.

Cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare qi
funcfionare a Consiliului Raional
Cahul.
Cu privire [a executarea deciziilor
Consiliului Raional adoptate
in semestrul II al anului2019.

Trim. I

Cu privire la organizarea odihnei gi

Trim. I

6.

7.

Trim. I

Trim.

II

15 februarie

Secretarul

15 februarie

Secretarul

Consiliului Raional;
Sec{ia administrafie
publicd
Direc{ia generalI
inv[]6mint

15 februarie

l5 februarie

Trim. II

Direcfia generali
finan{e

15 aprilie

Trim. II

Vicepreqedintele
raionului
responsabil de
domeniu;
Direc{ia economie qi
qi dezvoltare
teritoriale
Directia general6
asistenf6 socialI qi
protecfie a familiei;
Vicepreqedintele
raionului responsabil
de domeniu
Vicepregedinlii
raionului;
$efii de subdiviziuni

15 aprilie

Trim. II

Cu privire la pregltirea instituliilor
din subordinea Consiliului Raional
pentru activitate in perioada rece
2024-2021.
10, Cu privire Ia executarea bugetului
raional Cahul pe I semestru al anului
2020.
11. Cu privire la activitatea Sectiei

Trim. III

o

decizie
15 februarie

Consiliului Raional

Cu privire la activitatea Direcliei
generale asistenf[ social[ qi protecfie
a familiei in vederea asigurlrii
cafitalii serviciilor prestate.

8.

Data
prezentdrii
proiectelor de

teritorial[

intremlrii copiilor in sezonul estival
2020.
Cu privire la activitatea Direcfiei
generale finanle a Consiliului
Raional Cahul.
Cu privire la activitatea
intreprinderilor municipale ale clror
fondator este Consiliul Raional
Cahul, ln perioada anului 2019.

Responsabilii de
elaborarea gi
prezentarea
proiectelor de decizii
Direclia generall
finante
Direcfia economie qi
qi dezvoltare

15

aprilie

l5 iulie

Trim.

III

Direcfia general6
finan{e

15

Trim.

III

Sectia cultur6:

15 iulie

iulie

cultur6 a Consiliului Raional Cahul.

12, Cu privire la pregdtirea instituflilor
de invlt5nrint c6tre noul an scolar.
13, Cu privire la executarea deciziilor
Consiliului Raional adoptate
in semestrul I al anului2020.

Trim.

III

Trim. III

privire la aprobarea Programului
de dezvoltare socio-economici a
raionului Cahul pe anii 2021-2A24.
I6. Cu privire la aprobarea Strategiei de
dezvoltare a turismului in raionul

Trim.IV

Trim.IV

Cahul pentru perioada 2021-2026.

Trim.IV

2021-2026.

privire la aprobarea organigramei
gi statelor de personal ale

18. Cu

subdiviziunilor Consiliului Raional gi
institufiilor din subordine pentru anul
2021.
19, Cu privire la aprobarea bugetului
raional pe anul 2021.
20, Cu privire la aprobarea Programului
de activitate a Consiliului Raional
Cahul pe anul 2021.
2t Cu privire la programarea
concediilor anuale de odihni pentru
anu/,2A2l.

iulie

15

iulie

Secretarul

Trim.IV

17, Cu privire la aprobarea Strategiei de
tineret a raionului Cahul pe anii

15

public[;

14, Cu privire la activitatea Direcfiei
generale invitdmint.
1s, Cu

Vicepreqedintele
raionului responsabil
de domeniu
Direcfia generalS
invEtfunint
Secfia administratie

Trim.IV

Trim.IV
Trim.IV

Trim.IV

Consiliului Raional
Direclia general[
invltSmint
Vicepreqedintii
raionului;
Sefii de subdiviziuni
Sec(ia cultur[;
Vicepreqedintele
raionului responsabil
de domeniu
Serviciul tineret gi
sport;
Vicepreqedintele
raionului responsabil
de domeniu
Vicepregedinlii
raionului;
$efii de subdiviziuni

Direclia generall
finante
Seclia administralie
public[
Serviciul juridic gi
resurse unane

l

noiembrie

I noiembrie

l

noiembrie

I noiembrie

l

noiembrie

l

noiembrie

l

noiembrie

1

noiembrie

Cornelia Prepeli{5, secretarul Consiliului Raional Cahul,
persoand responsabild de coordonarea procesului
de consultare publicE a proiectelor de decizii

2

