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DISPOZIȚIE
s.Chetriș

nr. 2 b

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local.

în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea privind administrația publică locală nr. 
436 - XV din 28 decembrie 2006 DISPUN :

I. Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal Chetriș pe data de
5 februarie 2021 la orele 14 .00 . Ședința va avea loc în incinta primăriei cu 
următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2020 .
Raportor — Angela Rusu , contabil — șef.

2. Cu privire la acumularea impozitelor la 01.01.2021 .
Raportor — Rodica Sacicov, specialist.

3. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal.
Raportor — Elena Ivanov , secretarul consiliului comunal.

4. Cu privire la rezultatele inventarierii anuale în instituțiile din subordinea primăriei . 
Raportor — Angela Rusu , contabil — șef

5. Cu privire la aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2021 .
Raportor — Constantin Condru , primar.

6. Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de primăvară de salubrizare și 
amenajare a comunei și corpurilor de apă .
Raportor — Constantin Condru , primar .

7. Despre situația suprafețelor de pășune pe teritoriul administrat de primăria 
comunei Chetriș .
Raportor — Ivan Rotari , specialist .

8. Cu privire la aprobarea termenilor organizării de scoatere și finalizare a pășunatului 
pe teritoriul comunei Chetriș pe anul 2021.
Raportor - Constantin Condru , primar .

9. Cu privire la raportul de totalizare a activității asistentului social - comunitar din 
comuna Chetriș pentru anul 2020.
Raportor — Eugenia Gureu , asistent social comunitar.

10. Cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2021.
Raportor - Constantin Condru , primar .

1 l.Cu privire la situația financiară a î. M. „ CHETRIȘ - CERVICE ”.
Raportor — Galina Condru , director interimar î. M. „ CHETRIȘ - CERVICE ”
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12. Cu privire la aprobarea Statutului î. M. „ CHETRIȘ - CER VICE ”. 
Raportor — Constantin Condru , primar .

13. Cu privire la constituirea Consiliului de administrație și a Comisiei de cenzori a 
Î.M „ CHETRIȘ - CERVICE ”.
Raportor — Constantin Condru , primar

14. Cu privire la modificarea și complectarea Anexei nr.l - STATELE DE 
PERSONAL a întreprinderii Municipale „CHETRIȘ - SERVICE” - la decizia 
nr.6/7 din 23.08.2016 „ Cu privire la aprobarea statelor de personal a 
întreprinderii Municipale „ CHETRIȘ - SERVICE ”.
Raportor — Constantin Condru , primar .

15. Cu privire la operarea unor modificări la decizia nr.5/10 din 15.12.2020 „ Cu 
privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate pentru reparația capitală a 
clădirii gimnaziului. ”.
Raportor — Natalia Gherman , director IP gimnaziul din s. Chetriș .

II. Secretarul consiliului comunal , Elena Ivanov va expedia consilierilor locali 
înștiințările despre convocarea în ședință conform legislației în vigoare .

III. în baza ordinii de zi președinții comisiilor consultative de specialitate să 
convoace ședința comisiilor cu elaborarea avizelor asupra chestiunilor 
abordate în ordinea de zi.

Primar Condru Constantin


