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DECIZIE. nr.2.4

Din 28 februarie 2017 or.Iargara

,,Privind aprobarea prograrnului
de activitale a consiliului ordgenesc

Iargarapentru trimestrul 11 al anului 2017" '

in conformitate cu art.14 (2) din Legea privind administrafia publicd locald nr'

436-XV1 din 28.12.2006, Consiliul orbgenesc Iargara

DECIDE:

1.Se aprobd programul de activitate a consiliului ordgenesc largara pentru

trimestrul 11 al anului 2017.
2.Consiliul origenesc Iargara igi
programului menlionat.

va orienta activitatea spre executarea



Aprobat:
Prin decizia consiliului nr. 2.4 din28.02.2017

PROGRAM
de activit ale aconsiliului ordgenesc Iargara pentru trimestrul 1 1 al anului 2017
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Trimestrul 11

Privind mdsurile de Pregdtire a

instituliilor de invdldmint cdtre

noul an de studii 2017-2018'
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Iargarape trimestrul 1 I I al anului
2017.
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1 i.CFIESTILNILE SUPUSE CON'TROLULUI

Legile gi Hotdririle Parlamentului Republicii Moldova, Decretale Preqedintelui

Republicii Moldova, Hot6ririle Guvernului Republici i Moldova, Decizi ile



Consiliului raional Leova, Dispoziliile Pregedintelui raionului Leova
Oonsiliului ordgenes c Iar gara.

l.Legea privind administrafia publicd locald nr.436-XV1 din 28.12.2006.
2.Legea privind statutul alesului local nr.768-Xl V din 02.02.2000.
3.Legea privind finanfele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003.
4.Legea cu privire la petilionare nr.1 90-Xl 1 1 din 19.07 .1994.
5.Deciziile Consiliului raional Leova.
6.Dispoziliile pregedintelui raionului Leova.
7 .Deciziile Consiliului ordgenesc Iargara.

l I l.MASURI INSTRUCTIV METODICE

l.A organiza instruirea funclionarilor din cadrul primdriei.
2.Reciclarea func{ionarilor la Academia Administrarii Publice de pe lingd
Pregedintele Republicii Moldova.

IV.ACTIUNI ORGANIZATORICE
l.A organiza lucrul instructiv cu membriii comisiilor de specialitate in diferite
domenii de activitate ce activeazd, pe lingd Consiliul ordgenesc Iargara.
2,A asigurc organizarea gi desfdqurarea sdrbdtorilor nalionale in teritoriul primdriei.
3.A asigura in permanenfd publicitate in activitatea consiliului ordgenesa asupra
deciziilor propriu adoptate, organelor ierarhic superioare.

Secretarul consiliului local Elena Gaidarii


