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DECIZIE

Nr.2/8 din 28.02.2018

Cu privire la aprobarea Programului de activitate 
al Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2018

în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative 
pentru problemele drept şi disciplină, Consiliul orăşenesc Glodeni

l.Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II al 
anului 2018 ( se anexează).

2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor vizate.
3. Responsabilitatea de executare a prezentei decizii se pune în sarcina dnei 

Svetlana Subţire, secretar al Consiliului orăşenesc.

Au votat: 19

DECIDE:

Pentru-

Preşedintele şedinţei 
Secretarul ConsiliuW

Conform originalului. Svetlana Subţire, secretarul consiliului



Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc nr. 2/8 

din 28 februarie 2018

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI ORĂŞENESC, 
PRIMĂRIEI GLODENI PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018

Nr
d/o

Denumirea activităţii Termenul
îndeplinirii

Responsabil pentru 
îndeplinire

I.Sedinţa ordinară a Consiliului.
Cu privire la  activ itatea 
prim ăriei în  an u l 2017.

pînă la 
20.06.2018

Prim arul: S tela O nutu;
* *

viceprim arul: Oleg 
Braţişevschi, 
specialiştii prim ăriei

1 Cu privire la activitatea şefului 
sectorului de poliţie nr. 1 
or.Glodeni al Inspectoratului de 
Poliţie Glodeni în lupta cu 
criminalitatea pe teritoriul 
primăriei Glodeni”.

Igor Melnic,şef secţie nr.l 
Glodeni al inspectoratului de 
Poliţie Glodeni 
Andrei Rau,preşedintele 
comisiei de specialitate 
pentru drept şi disciplină 
Olga Niculeac,sp. în 
probleme juridice

2. Cu privire la scoaterea de la 
control a deciziilor consiliului 
orăşenesc executate

Pînă la 
20.06.2018

Svetlana Subţire, secretarul 
Consiliului.

3.
Cu privire la planul de activitate 
al Consiliului şi primăriei pe 
trim.III al an.2018

20.06.2018 Svetlana Subţire, secretarul 
Consiliului.

4.
Şedinţele extraordinare ale 
consiliului orăşenesc

la
necesitate

Stela Onuţu,primar 
O. Braţişevschi,viceprimar 
Sv. Subţire,secretar 
Olga Niculeac,sp. în 
probleme juridice

IIControl si verificare.

5.
Cu privire la executarea 
îndeplinirii Bugetului Primăriei 
pe 6 luni ale anului 2018.

pînă la 
20.06.2018

Ana Semenco, 
contabil şef

III Şedinţele comisiilor consultative de specialitate



1. Comisia consultativă de 
specialitate pentru activităţi 
economico-fmanciare

3 zile înainte 
de şedinţele 
ordinare;
1 zi înainte de
şedinţele
extraordinare

Preşedintele comisiei 
Secretarul consiliului 
orăşenesc

2. Comisia de specialitate drept şi 
desciplină

3 zile înainte 
de şedinţele 
ordinare;
1 zi înainte de
şedinţele
extraordinare

Preşedintele comisiei 
Secretarul consiliului 
orăşenesc

3. Comisia consultativă de 
specialitate pe problemele 
învăţămînt, sănătate 
publică,cultură,amenajare şi 
protecţie socială

3 zile înainte 
de şedinţele 
ordinare;
1 zi înainte 

de şedinţele 
extraordinare

Preşedintele comisiei 
Secretarul consiliului 
orăşenesc

IV ŞEDINŢELE OPERATIVE ALE PRIMARULUI

1 . Activităţi executate în 
conformitate cu cadrul legal, 
gestionare şi coordonare 
operativă şi eficientă a treburilor 
locale

Fiecare zi de 
luni a 
săptămînii

Primarul

V. Activităţi instructiv-metodice
1 . Seminar-instructiv cu 

specialiştii Primăriei,cu privire 
la modificările legislaţiei în 
vigoare

după
necesitate

Specialistul în probleme 
juridice

VI. Activităţi cultural -  educative
1 . Ziua Victoriei şi comemorării 

eroilor căzuţi în cel de-al II-lea 
Război Mondial

9 mai Primăria, spec.în ramură 
Şcolile, grădiniţele...

2. Ziua Mondială a Ocrotirii 
Copiilor

1 iunie Primarul şi specialiştii 
Primăriei

VII Lucrul Practic
2. Renovarea informaţiei de pe 

afişierul Primăriei
La necesitate Administraţia,specialiştii 

Primăriei

SECRETARUL C/O Svetlana Subţire


