РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОНЫЙ СОВЕТ
АНЕНИЙ НОЙ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
ANENII NOI

г. Анений Ной , площадь 31 Августа - 4

or.Anenii Noi, Piaţa 31 August - 4

тел. 2-26-50/факс (265) 2-37-20

tel. 2-26-50/fax (265) 2-37-20

DECIZIE nr. 07/10
din 09 decembrie 2021

Cu privire la aprobarea Planului
de activitate al Consiliului raional
pentru anul 2022
In baza Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Legii
nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi
funcţionarea consiliilor locale şi raionale, Consiliul raional Anenii Noi
(

D E C ID E :

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2022, conform
anexei nr. 1.
2. La şedinţele ordinare vor fi prezenţi responsabilii din cadrul APC pe domenii
care sunt examinate în cadrul şedinţelor.
5
J
3. Decizia se comunică tuturor conducătorilor subdiviziunilor Consiliului
raional Anenii Noi.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasare în Registrul de
Stat al Actelor Locale, pe pagina web şi panoul informativ al instituţiei.
5. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac conform prevederilor
Codului Administrativ.

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raional

Anexa nr.l
din 09.12.2021

v/o

Planul de activitate
al Consiliului raional Anenii Noi pentru anul 2022
Proiect propus spre examinare

Termen de
realizare

Obiectiv propus

SutnHviiiunea
responsabilă

Responsabil
elaborare proiect

I. Şedinţa ordinară a CR Anenii Noi preconizată pentru trimestru I a.2022
Cu privire la activitatea subdiviziunilor
Consiliului raional în anul 2021.

februarie
Evaluarea activităţii şi stabilirea sarcinilor
principale pentru anul 2022

1.

2 . Cu privire la executarea bugetului
raional pentru anul 2021
Cu privire la dezvoltarea economiei
raionale pentru anul 2021

Cu privire la repartizarea surselor
financiare din componenta raională
4.
pentru instituţiile educaţionale

februarie
februarie

februarie

5 . Cu privire la repartizarea surselor

financiare din Fondul pentru educaţia
incluzivă

Examinarea nivelului executării bugetului
raional

Preşedintele
raionului
Direcţiile şi Secţiile
Consiliului raional,
serviciile
desconcentrate şi
descentralizate
Direcţia Finanţe

9

Boicu Cristina

Direcţia economie,
Vicepreşedinte
Analiza realizărilor în domeniile economiei dezvoltare regională domeniul economic
şi agriculturii
şi atragerea investit,
Stabilirea sarcinilor
Secţia agricultură şi
alimentaţie________
Consolidarea capacităţilor de prestare a
Direcţia Generală
serviciilor în domeniul educational
Morosan Radion
Educaţie, cultură şi
turism
Direcţia Finanţe
Consolidarea capacităţilor de prestare a
Direcţia Generală
serviciilor în domeniul educational
Morosan Radion
Educaţie, cultură si
turism
Direcţia Finanţe
9

februarie

Secţia
Administraţie
publică

5

“

5

6. Cu privire la totalurile realizării
februarie
Programului raional de prevenire şi
control al diabetului zaharat pentru anii
2017-2021
7. Cu privire la aprobarea statelor de
februarie
personal a IMSP din raion
8. Cu privire la încorporarea cetăţenilor
februarie
în serviciul militar în termen, cu termen
redus şi serviciul civil (de alternativă)
în primăvara - vara anului 2€22
9. Cu privire la executarea deciziilor
februarie
Consiliului raional

1.

2.

3

4

Raportarea nivelului de realizare programei Instituţiile medicale
teritoriale în domeniul sănătăţii publice,
de sănătate publică
îmbunătăţirea indicatorilor de activitate
din raion, Centrul de
sănătate publică
Revizuirea statelor de personal a IMSP
Instituţiile medicale
de sănătate publică
Organizarea încorporării cetăţenilor în
Secţia administrativserviciul militar în termen, cu termen redus militară a raionului
si
9 serviciul civil
Raportarea, monitorizarea executării
deciziilor consiliului

Şefii
9 subdiviziunilor,J
persoanele
responsabile
Şedinţa ordinară a CR Anenii Noi preconizată pentru trimestrul II a. 2022
Cu privire la totalurile realizării
mai
DASPF
Raportarea nivelului de realizare Strategiei
Strategiei de incluziune socială a
de incluziune socială a persoanelor cu
persoanelor cu dizabilităţi pentru anii
dizabilităţi pentru anii 2016-2021 în raionul
2016-2021 în raionul Anenii Noi
Anenii Noi” aprobate prin Decizia CR
nr.01-17 din 18 febmarie 2016
Cu privire la organizarea odihnei şi
mai
Consolidarea capacităţilor de prestare a
IPTO „Viişoaraserviciilor în domeniul educaţional
Anenii Noi
întremării copiilor şi adolescenţilor în
3
Direcţia generală
sezonul estival 2022
educaţie,
9 ~cultură si
9
turism
Cu privire la sănătatea copiilor
mai
Monitorizarea şi fortificarea în
IMSP CS autonome,
instituţionalizaţi şi factorii ce o
programele teritoriale în domeniului
Centrul de sănătate
determină
sănătăţii publice. îmbunătăţirea
publică, Direcţia
indicatorilor de activitate
generală educaţie,
cultură şi turism
Cu privire la modificarea
mai
Protecţia drepturilor copiilor şi tinerilor cu
DASPF
Regulamentului serviciului social
dizabilităţi3
’’Casa comunitară Chirca”

Coteata
9 Al-dru
Nastas Alexandru

Secţia Administraţie
publică
Filimon Sergiu

Secretarul
Consiliului raional

Bunescu Zinaida

Croitor
Constantin

Morosan
3 Radion
Gurschi Ina
Coteaţă Alexandru

Bunescu Zinaida

5.

1.

2.

3.
4.
5.

Cu privire la executarea deciziilor
Consiliului raional

februarie

Raportarea, monitorizarea executării
deciziilor consiliului

Şefii subdiviziunilor,
Secretarul
Consiliului raional
persoanele
responsabile
Şedinţa ordinară a CR Anenii Noi preconizată pentru trimestrul III an.2022
Cu privire la realizarea obiectivilor din
septembrie
Direcţia Generală
Morosan Radion
Strategia operaţională de dezvoltare a
Raportarea nivelului de realizare
Educaţie, cultură si
învăţământului la nivel local pentru anii
turism
2017-2020
Cu privire la pregătirea instituţiilor de
septembrie
Consolidarea capacităţilor de prestare a
Direcţia Generală
Morosan
Radion
*
învăţământ pentru activitate în
serviciilor în domeniul educaţional
Educaţie, cultură şi
perioada rece a anului
turism
Cu privire la executarea bugetului
Examinarea nivelului executării bugetului
septembrie
Direcţia Finanţe
Boicu Cristina
raional pentru semestrul I a a.2022
raional
Cu privire la asigurarea populaţiei
septembrie
Monitorizarea şi fortificarea în programele Centrul de sănătate Coteta Alexandru
raionului cu apă potabilă de calitate
teritoriale în domeniul sănătăţii publice.
publică
Cu privire la încorporarea cetăţenilor
septembrie
Organizarea încorporării cetăţenilor în
Secţia administrativFilimon Sergiu
în serviciul militar în termen, cu termen
serviciul militar în termen, cu termen redus
militară a raionului
redus şi serviciul civil (de alternativă) în
si serviciul civil
toamna 2022-iama 2023
Cu privire la executarea deciziilor februarie
Raportarea, monitorizarea executării
Şefii subdiviziunilor,
Secretarul
Consiliului raional
deciziilor consiliului
Consiliului raional
persoanele
responsabile
9

9

9

9

6.

9

Şedinţa ordinară a CR Anenii Noi preconizată pentru trimestrul IV an.2022
1 . Cu privire la aprobarea bugetului
raional pentru anul 2023
noiembrie
Elaborarea şi aprobarea bugetului
- în prima lectură ;
raionului pentru anul următor.
Direcţia Finanţe
- în a doua lectură.
Examinarea nivelului executării bugetului
2. Cu privire la executarea bugetului raional noiembrie
raional
pentru 9 luni ale anului 2022

'

Boicu Cristina

3. Cu privire la realizarea în raion a
măsurilor de control şi prevenire a
maladiilor netransmisibile.
4. Cu privire la starea de sănătate
ocupaţională şi factorii ce o determină
Cu privire la totalurile odihnei de
5. vară a copiilor în sezonul estival şi
raportul financiar pentru anul 2021.
6. Cu privire la recrutarea
tinerilor născuţi în anul 2007
7. Cu privire la unele acţiuni ce ţin de
organizarea şi desfăşurarea procesului
de evaluare anuală a performanţelor
profesionale ale funcţionarilor publici
din autorităţile publice ale raionului
8. Cu privire la acordarea concediului de
odihnă preşedintelui raionului

noiembrie

Monitorizarea şi fortificarea în programele IMSP CS autonome
Gurschi Ina
teritoriale în domeniul sănătăţii publice,
Centrul de sănătate Coteată Alexandru
îmbunătăţirea indicatorilor de activitate
publică
9

noiembrie
noiembrie

Consolidarea capacităţilor de prestare a
serviciilor în domeniul educaţional.

noiembrie

Pregătirea tinerilor pentru Apărarea Patriei

noiembrie

Eficientizarea activităţii în administraţia
publică, evaluarea performanţelor şi
stabilirea obiectivelor

noiembrie

IPTO „ViişoaraAnenii Noi”

Croitor
Constantin

Secţia administrativmilitară a raionului

Filimon Sergiu

Serviciul resurse
umane

Sef Serviciul
resurse umane

Şefii
subdiviziunilor,
persoanele
responsabile

Secretarul
Consiliului
raional

9

Respectarea graficului de concedii şi a
Regulamentului raional privind
constituirea şi funcţionarea Consiliului
raional Anenii Noi

9. Cu privire la executarea deciziilor februarie
Consiliului raional

Raportarea, monitorizarea executării
deciziilor consiliului

5

Actvitatea comisiilor consultative
1. Examinarea tuturor
chestiunilor propuse
pentru ordinea de zi

Pe parcursul anului. Cel puţin
cu 2 zile înainte de dala
desfăşurării şedinţei ordinare si
cu o zi înainte de data
desfăşurări şedinţei
extraordinare
5

9

5

9

»

9

5

Examinarea ţi analiza proiectelor de decizii
reieşind din domeniul respectiv şi
elaborarea avizurilor.

Consilieri membrii
comisiei
consultative

Preşedinţii
comisiilor
Secretarul
consiliului
Secţia APL
9

9

2

1

2

3

4

Elaborarea proiectelor
de decizii

Cel puţin cu o lună înainte de
data desfăşurării şedinţei
Consiliului raional

Iniţierea elaborării
proiectelor de decizii

Cel puţin cu 15 zile lucrătoare
până la consultarea publică a
proiectului de decizie

5

5

Participarea la elaborarea proiectelor de
decizii şi prezentarea acestora preşedintelui
raionului pentru includerea în ordinea de zi

5

Transparenţa decizională
Implicarea factorilor decizionali în procesul
decizional

Publicarea proiectelor de Cel puţin 15 zile lucrătoare
Asigurarea transparenţei în procesul
decizii pe pagina web
înainte de ziua adoptării deciziei decizional
oficială a Consiliului
raionul în vederea
consultării publice
Consultarea proiectelor
de decizii

Publicarea deciziilor
adoptate pe pagina web
oficială a Consiliului
raional, includerea
acestora în Registrul de
stat al actelor locale

Cel mult 10 zile lucrătoare de la
data plasării anunţului plivind
consultarea proiectelor pe pagina
web a Consiliului raional
Cel mult 5 zile lucrătoare de la
data semnării

Asigurarea transparenţei în procesul
decizional

Asigurarea transparenţei în procesul
decizional

Consilieri raionali
Secretarul
Subdiviziunea- autor Consiliului
a proiectului de
raional
decizie
Consilieri raionali
Conducătorul
subdiviziunii - autor
al proiectului
Secretarul
Consiliului raional
Secţia APL
Conducătorul
subdiviziunii - autor
al proiectului
Secretarul
Consiliului raional
Secţia APL

Secretarul
Consiliului
raional

Secretarul
consiliului
Secţia APL

Secretarul
Consiliului
raional

Subdiviziunile
Consiliului raional
Subdiviziunile
Consiliului raional

Preşedintele
raionului
Vicepreşedinţii
raionului

Secretarul
Consiliului
raional
Secretarul
Consiliului
raional

Acţiuni de realizare a obiectivelor
Colaborare cu partenerii externi şi
interni
Realizarea planului de dezvoltare socio2.
economică a raionului
1.

Pe parcursul
anului
Trimestrial

Dezvoltarea şi consolidarea continuă a
relaţiilor economice, comerciale.
Monitorizarea indicatorilor socialeconomici.

5

3. Realizarea Programului strategic de
dezvoltare a drumurilor locale pentru
anii 2020-2023
4. Programului raional pentru
implementarea Protocolului privind
Apa şi Sănătatea în Republica Moldova
pentru anii 2017-2025”
5. Realizarea Programului teritorial de
control al cancerului pentru anii
2017-2025
6. Realizarea obiectivelor conform
domeniului de activitate

Pe parcursul
anului

Monitorizarea îndeplinirii lucrărilor de
reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale

Pe parcursul
anului

Monitorizarea îndeplinirii programului
raional aprobat prin Decizia CR nr.01-26
din 16.03.2017

Pe parcursul
anului

Pe parcursul
anului

Secţia Construcţii

Centrul Sănătate
Publică, Inspectoratu
1pentru protecţia
Mediului
Monitorizarea îndeplinirii programului
IMSP: Spitalul
raional aprobat prin Decizia CR nr.02-14 din raional şi CS
25.05.2017
autonome, Centml
Sănătate Publică
Implementarea politicilor statului la nivel
Subdiviziunile
raional de către subdiviziunile consiliului
Consiliului raional
raional conform planurilor de activitate
A

1. Organizarea atelierelor de lucru cu
specialiştii subdiviziunilor Consiliului
raional

La solicitare

2. Vizita de studiu, schimb de experienţă
cu autorităţi din ţară şi de peste hotare

Pe parcursul
anului

întruniri si instruiri
Formarea profesională continuă a cadrelor

Diseminarea bunelor practici aplicate de
autorităţile publice din ţară şi de peste
hotare în cadrul seminarelor

Secretarul Consiliului raional

Subdiviziunile
Consiliului raional

Subdiviziunile
Consiliului raional

Dmitri CIUR

Vicepreşedinte al
raionului
Centrul Sănătate
Publică

Centrul Sănătate
Publică

Conducătorii
subdiviziunilor
Consiliului
raional
Conducătorii
subdiviziunilor
Consiliului
raional
Conducătorii
subdiviziunilor
Consiliului
raional

