
Anexa nr. 1 
la decizia nr.5 /7 din 10 decembrie 2020 

a ședinței consiliului comunal
Programul

de activitate a consiliului comunal și primăriei comunei Chetriș pentru anul 2021

Obiec 
tive

Activități Responsabil Termen

I. Ședințele consiliului comunal
1. • Cu privire la activitatea consiliului comunal Chetriș în anul 2020 și 

sarcini de îndeplinire pentru anul 2021.
• Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2020
• Despre situația impozitelor la 01.01.2021
• Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii
• Cu privire la activitatea asistenței sociale comunitare
• Cu privire la activitatea IM „ Chetriș -SERVICE ”

Condru Constantin

Angela Rusu
Rodica Sacicov
Angela Rusu 
Eugenia Gureu 
Galina Condru

Ultima decadă a 
lunii februarie

2. • Cu privire la pregătirea și petrecerea sărbătorii “ Hramul Satului ”. Condru Constantin, 
Silvia Lupașcu

Ultima decadă a 
lunii aprilie

3. • Cu privire la pregătire instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 
2020 - 2021 și sezonul rece .

Condru Constantin August

4. • Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Chetriș pentru 
anul 2021.

Condru Constantin Prima decadă a lunii 
decembrie

II. Șed ințele comisiilor consultative de specialitate
1. Ședințele comisiilor consultative de specialitate Președinții comisiilor 

consultative de 
specialitate

în corespundere cu 
ședințele consiliului 
comunal

III. Ședințele operative ale primarului



1. Ședințe de coordonare a activității aparatului primăriei Primarul comunei în fiece zi de luni la 
orele 9.00

IV.Ședințele comisiilor permanente pe lîngă primărie

1. Ședințele Comisiei Administrative Președintele comisiei Trimestrial, ultima zi de 
mercuri a lunilor februarie , 
mai, august, noiembrie

2. Ședințele Consiliului local pentru Protecția Drepturilor Copilului 
(CLPPDC)

Președintele CLPPDC Trimestrial, ultima zi de joi a 
lunilor ianuarie , aprilie , iulie 
, decembrie

3. Ședințele Comisiei pentru Situații Exepționale Primarul comunei Trimestrial, prima zi de luni 
a lunillor martie, iunie, 
septembrie, decembrie

V. Activități organizatorice ( metodico - instructive )
1.

2.

Oră de dezvoltare profesională continua cu funcționarii publici ( 
monitorizarea legilor, regulamentelor , deciziilor, hotărîrilor de toate 
nivelurile )
Masă rotundă cu consilierii locali, comisiile consultative de specialitate

Primarul comunei

Secretarul consiliului 
comunal

Lunar prima zi de 
marți

Trimestrial ultima zi 
de joi

VI. Activități cultural - artistice
Nr. 
d/o

Denumirea acțiunii Locul 
desfășurării

Termen 
de 
realizare

Forma activității Responsabil

1. Mărțișor Primărie 6 martie Concert festiv Primarul, bibliotecarul, 
Directorul adjunct gimnaziu

2. Ziua Victoriei și a comemorării 
Eroilor căzuți pentru Independența

Primărie 9 mai Depunere de flori la 
monumentul eroilor și

Bibliotecarul,
Primăria,



Patriei

Hramului satului

1 iunie - Ziua mondială a copiilor

Festivalul Prieteniei - Tradiții și 
obiceiuri ale Prutului de mijloc

Sărbătoarea națională a 
Independenței.

Ziua Mondială a persoanelor cu 
disabilități_________________
Sărbătorile de iarnă

Obiective
1.
2.
3.
4.
5.

Primărie

Grădiniță

Primărie

Primărie

Primărie

1 iunie

14 iulie

31
August

4 
decembrie 
24-29 
decembrie

vizită la domiciliu a 
văduvei de război 
Activitate muzical - 
sportivă

Activitate muzical - 
sportivă_________
Festival ediția a VI

Spectacol literar- 
muzical

Vizită la domiciliu

Spectacol literar- 
muzical

____________ VII. Controlul și executarea 
Activități

Legile și Hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova
Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova_________
Deciziile Consiliului Raional Fălești______________
Deciziile Consil^^^^ml
PetițiilecewSi^ - -------

|Ц«

___________Responsabil
Administrația primăriei
Administrația primăriei 
Administrația primăriei
Administrația primăriei
Administrația primăriei

Secretarul consiliului Elena Ivanov

Directorul adjunct gimnaziu

Primarul, consiliul local , 
Directorul adjunct gimnaziu, 
directorul grădiniței______
Primarul, consiliul local, 
directorul grădiniței_______
Primarul, consiliul local , 
Directorul adjunct gimnaziu, 
directorul grădiniței_______
Primarul, consiliul local , 
Directorul adjunct gimnaziu, 
directorul grădiniței_______
Primarul, consiliul local , 
Asistentul social comunitar 
Primarul, consiliul local , 
Directorul adjunct gimnaziu, 
directorul grădiniței

_____Termen
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent


