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Си privire la activitatea primarului comunei in anul 2019 §i sarcini de indeplinire
pentru anul 2020.

In confonnitate cu art. 14 al. ( 3 ) din Legea privind administrapa publica locala nr.
436 - XVI din 28 decembrie 2006 §i avizele comisiilor consultative de specialitate
consiliul comunal DECIDE :
1. Se ia act de raportul primarului comunei , Zinaida Diaconu cu privire la activitatea
in anul 2019 §i sarcini de indeplinire pentru anul 2020.
2. Se socoate activitatea primarului comunei in anul 2019 buna .
3. Se traseaza urmatoarele sarcinile de indeplinire pentru perioada anului 2020 :
• Acumularea a 100 % la capitolul venituri conform bugetui aprobat pentru anul
20 20 ;
Finisarea proiectului „ Alimentarea cu apa, evacuarea §i epurarea apelor uzate
din s.Chetri§ , raionul Fale§ti ” STATIA DE POMPARE ;
Amenajarea terenului gunoi§tii autorizate ;
Sensibilizarea populapei comunei in vederea stoparii procesului de apari|ie a
gunoi§tilor neautorizate ;
Identificare de finan|atori §i proiecte pentru reparapa capitala a acoperi§ului
blocului alimentar a gradini|ei de copii;
Reparapa drumurilor locale din sursele Fondului Rutier ( 300 m ) „ Drumuri
bune -3 “ ( 3 km 250 m ) ;
Identificarea de fmanfatori §i proiecte pentru construcpa unei anexe la gimnaziul
Chetri§ ;
Iluminarea stradala(extindere ре о distanta de 2km850m).
4. Primarul comunei, Zinaida Diaconu §i contabilul - §ef, Angela Rusu vor efectua
acoperirea cheltuielior in punctul 3 din prezenta decizie in limita bugetului
planificat pentru anul 2020 .
5. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii se pune in seama primarului
comunei, Zinaida Diaconu .
Pre§edintele §edin|ei

Secretarul consiliului

