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DECIZIE 
s. Chetriş

10 decembrie 2019 Nr. 6/16

Cu privire la aprobarea programului de activitate a consiliului comunal şi primăriei 
comunei Chetriş pentru anul 2020.

în conformitate cu art. 14 al ( 3 ) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 
-  XVI din 28 decembrie 2006 , art.4 al Legii 435 - XVI din 28 decembrie 2006 
privind descentralizarea administrativă , Legii privind actele normative, nr.100 din 22 
decembrie 2017 şi avizul comisiei consultative de specialitate consiliul comunal 
DECIDE :

1. Se aprobă programul de activitate a consiliului comunal şi primăriei comunei 
Chetriş pentru anul 2020 conform anexei nr. 1 la prezenta decizie .

2. Executarea programului respectiv se pune în seama secretarului consiliului comunal 
, Elena Ivanov ,

Preşedintele şedinţei

Secretara! consiliului comunal

COMIT

Vadim

Elena

Pacicovschi

1 vanov

mailto:primariachetris@maii.ru


Anexa nr. ]

la decizia ni.6 /16 din 10 decembrie 2019 

a şedinţei consiliului comunal

Programul

de activitate a consiliului comunal şi primăriei comunei Chetriş pentru anul 2020

Obiec

tive

Activităţi Responsabil Termen

1 . Şedinţele consiliului comunal

1. • Cu privire la activitatea consiliului comunal Chetriş în anul 2019 şi 

sarcini de îndeplinire pentru anul 2020.

• Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2019

• Despre situaţia impozitelor la 01.01.2020

• Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii

• Cu privire la activitatea asistenţei sociale comunitare

Zinaida Diaconu

Angela Rusu 

Rodica Sacicov 

Angela Rusu 

Eugenia Gureu

Ultima decadă a 

lunii februarie

2. • Cu privire la pregătirea şi petrecerea sărbătorii “ Hramul Satului ”. Zinaida Diaconu , 

Silvia Lupaşcu

Ultima decadă a 

lunii aprilie

3. • Cu privire la pregătire instituţiilor de învăţământ pentru anul de 

studii 2019 -  2020 şi sezonul rece .

Zinaida Diaconu August

4. • Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Chetriş pentru 

anul 2020.

Zinaida Diaconu Prima Decembrie

I I . Şe( inţele comisiilor consultative de specialitate

1. Şedinţele comisiilor consultative de specialitate Preşedinţii comisiilor 

consultative de 

specialitate

în corespundere cu 

şedinţele consiliului 

comunal

III. Şedinţele operative ale primarului

!. Şedinţe de coordonare a activităţii aparatului primăriei Primarul comunei în fiece zi de luni la 

orele 9.00

lV.Şedinţele comisiilor permanente pe lingă primărie



1. Şedinţele Comisiei Administrative Preşedintele comisiei Trimestrial, ultima 

zi de mere uri a 

lunilor februarie , 

m ai, august, 

noiembrie
0 Şedinţele Consiliului local pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

( CLPPDC)
Preşedintele CLPPDC Trimestrial, ultima zi 

de joi a lunilor 

ianuarie, aprilie , 

iulie, decembrie

Şedinţele Comisiei pentru Situaţii Exepţionale Primarul comunei Trimestrial, prima zi 

de luni a lunillor 

martie, iunie, 

septembrie, 

decembrie

V. Activităţi organizatorice ( metodico -  instructive )

1. Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, 
subiecţii declarării care deţin semnătura electronică,, depunerea declaraţiilor de 

avere şi interese personale în format electronic - seminar cu consilierii locali .

Secretarul 

consiliului 

comunal, Elena 

Ivanov

februarie

2. Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28 decembrie 

2006
aprilie

VI. Activităţi cultural -  artistice

Nr.

d/o
Denumirea acţiunii Locul

desfăşurării

Termen

de

realiza re

Forma activităţii Responsabil

1 Mărţişor Primărie 6 martie Concert festiv Primarul, bibliotecarul, 

Directorul adjunct gimnaziu
o Ziua Victoriei şi a comemorării Primărie 9 mai Depunere de flori la Bibliotecarul,



Eroilor căzuţi pentru Independenţa 

Patriei

monumentul eroilor şi 

vizită la domiciliu a 

văduvei de război

Primăria,

Directorul adjunct gimnaziu

3 Hramului satului Primărie 22 mai Activitate muzical -  

sportivă

Primarul, consiliul local , 

Directorul adjunct gimnaziu, 

directorul grădiniţei

4 1 iunie -  Ziua mondială a copiilor Grădiniţă 1 iunie Activitate muzical -  

sportivă

Primarul, consiliul local, 

directorul grădiniţei

5 Festivalul Prieteniei - Tradiţii sii >
obiceiuri ale Prutului de mijloc

14 iulie Festival ediţia a Vi Primarul, consiliul local , 

Directorul adjunct gimnaziu, 

directorul grădiniţei

6 Sărbătoarea naţională a 

Independenţei.

Primărie 31

August

Spectacol literar- 

muzical

Primarul, consiliul local 

,organizatorul şcolii, directe 

grădiniţei

rul

7 Ziua Mondială a persoanelor cu 

disabilităţi

Primărie 4

decembrie

Vizită la domiciliu Primarul, consiliul local , 

Asistentul social comunitar

8 Sărbătorile de iarnă Primărie 24-29

decembrie

Spectacol literar- 

muzical

Primarul, consiliul local , 

directorul adjunct gimnaziu, 

directorul grădiniţei

VII . Controlul şi executarea

Obiec

tive
Activităţi Responsabil Termen

Legile şi Hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova Administraţia primăriei Permanent

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova Administraţia primăriei Permanent

o . Deciziile ConsiIiului Raional Făleşti Administraţia primăriei Permanent

4. _ Deciziile Consiliului Comunal

5. | Petiţiile cetăţenilor

Secretarul consiliului comunal

Administraţia primăriei 

Administraţia primăriei

Permanent

Permanent

Elena Ivanov
( semnătura)


