
 

 

 

 

Republica Moldova                                                                      Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                            Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                        Городской Совет Флорешть 

 

 

DECIZIE 
 
Din  ___februarie 2020                                                                                            nr. ____ 
 
Cu privire la aprobarea Programului de activitate  

a Consiliului orășenesc Florești pentru anul 2020 

 

Examinînd poiectul Programului de activitate a Consiliului orășenesc Florești pentru anul 

2020, în conformitate cu art. 14 alin.(1), alin.(2), art.29 alin.(1), alin.(2) şi art.30 din Legea 

Republicii Moldova nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orăşenesc, 

DECIDE: 

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orășenesc Florești pentru anul 2020 

conform anexei Nr.1 (se anexează separat la decizie). 

 
Preşedintele şedinţei           

 

Secretar  interimar al Consiliului orăşenesc      

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat:  
____________ 
Coordonat: 
____________ Gangan Iurie, primar 
Avizat: 
___________ Furdui Angela, secretarul interimar C/o 
__________  juristul primăriei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa Nr.1 

la decizia nr.____ ,  din ___________2020  

,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate  

a Consiliului orășenesc Florești pentru anul 2020” 

 

Programul de activitate a Consiliului orășenesc Florești pentru anul 2020 

 

Nr.  

d/o 

Denumirea proiectelor de decizii 

preconizate pentru a fi examinate în 

anul 2020 

Intervalul de 

timp pentru 

examinare  

Responsabil Raportor 

 

 I.Ședințele Consiliului orășenesc 

 Cu privire la executarea  bugetului 
orășenesc în anul 2019 

Februarie -
Martie 

Primar - Gangan Iurie, 
contabilul-şef-Constantinovici 

Tatiana 

Contabilul-şef -Constantinovici 
Tatiana 

 Cu privire la activitatea Sectorului de 
Poliție nr.1 din cadrul IP Florești în anul 
2019 

Februarie -
Martie 

Primar-Gangan Iurie, 
şeful Sectorului de Poliţie nr.1 al IP 

Floreşti- Iurie Mărcăuțan 

şeful Sectorului de Poliţie nr.1 al IP 
Floreşti- Iurie Mărcăuțan 

 
 Cu privire la activitatea economică a 

S.A. „Servicii Comunale Florești” în 
anul 2019 

Martie – 
Aprilie 

Viceprimar - Gălușcă Dumitru, 
directorul SA,,Servicii Comunale 

Floreşti” 

directorul SA,,Servicii Comunale 
Floreşti”- Barbalat Eugeniu 

 
 Cu privire la activitatea economică a 

S.A. ,,Servicii Salubrizare Floreşti” în 
2019 

Martie – 
Aprilie 

Viceprimar - Gălușcă Dumitru, 
directorul SA,,Servicii Salubrizare 

Floreşti” 

director SA,, Servicii Salubrizare 
Floreşti”- Rusu Nicolae 

 
 Cu privire la dezvoltarea social – 

economică a orașului Florești în anul 
2019  

Aprilie –  
Mai 

Primar-Gangan Iurie 
 

Primar-Gangan Iurie 
 

 Cu privire la activitatea economică a 
Î.M. „ Rețele Termice Florești” în anul 
2019 

Mai – 
Iunie 

Viceprimar - Gălușcă Dumitru, 
directorul Î.M. ,,Reţele termice 

Floreşti”- Strîmbanu Romeo 

directorul Î.M. ,,Reţele termice 
Floreşti”- Stîmbanu Romeo 

 
 Cu privire la activitate instituţiilor 

preşcolare în anul 2019. 
Mai –  
Iunie 

Viceprimar - Olesea Spataru Director instituţiei preşcolare 

 Cu privire la activitate a instituţiilor  
culturale în anul 2019. 

Iulie-  
August 

Viceprimar - Olesea Spataru Director instituţiei culturale 

 Cu privire la executarea bugetului 
orășenesc în 6 luni ale anului 2020 

Iulie-  
August 

Primar - Gangan Iurie, 
contabilul-şef - Constantinovici 

Tatiana 

Contabilul-şef - Constantinovici 
Tatiana 

 Cu privire la pregătirea sistemelui 
energetic și de aprovizionare cu apă a 
instituțiilor social-culturale din 

August - 
Septembrie  

 
Viceprimar - Gălușcă Dumitru 

 
Viceprimar - Gălușcă Dumitru 



subordinea primărie pentru perioada 
toamnă – iarnă 2020-2021 

 Cu privire la executarea bugetului 
orășenesc în 9 luni ale anului 2020 

Octombrie -
Noiembrie 

Primar - Gangan Iurie, 
contabilul-şef - Constantinovici 

Tatiana 

Contabilul-şef - Constantinovici 
Tatiana 

 Cu privire la punerea în aplicare și 
stabilirea taxelor locale, și cotelor 
acestora pentru anul 2021 

Noiembrie – 
Decembrie 

Primar - Gangan Iurie,  
Specialistul în domeniul perceperii 

fiscale 

Specialistul în domeniul perceperii 
fiscale 

 Cu privire la aprobarea bugetului 
orășenesc pentru anul 2021 

Decembrie  Primar - Gangan Iurie, 
contabilul-şef - Constantinovici 

Tatiana 

Contabilul-şef - Constantinovici 
Tatiana 

 II. Ședințele comisiilor consultative 

 Comisiile consultative de specialitate vor elabora programele proprii de activitate în domeniile date pentru anul 2020, vor include 
chestiunile cu privire la mersul executării deciziilor C/o în domeniile date, vor examina proiectele de decizii pentru şedinţele C/o şi vor 
întocmi avize. 

 III. Acțiuni organizatorice  
 Organizarea și desfășurarea acțiunilor 

culturale sportive cu ocazia Anului Nou, 
Crăciunului, sărbătorilor de Paști, celor 
Naționale, Hramul orașului, ș.a. 

Conform datelor 
calendaristice 

Primarul, specialiștii din domeniu  

     
     
     

 
Secretar interimar al Consiliului orăşenesc                          Furdui Angela                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 
Conform legislaţiei în vigoare, vă propunem un şir de rapoarte care urmează să fie prezentate în faţa dvs., stabilite printr-un program de activitate. La 

interpelările parvenite în adresa noastră au fost incluse rapoarte ce vor fi examinate pe parcursul anului. Vă propunem spre aprobare programul anexat . 
Raportor:  Găluşcă Dumitru



Nota informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului 

orășenesc Florești pentru anul 2020” 

 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Primăria or. Florești,viceprimarul, secretarul Consiliului orășenesc. 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 
În temeiul art. 14 (2) p) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  
- 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
În temeiul art. 14 (2) p) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006. 
5. Fundamentarea economico-financiară: 
- 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
- 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 
Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe  site-ul oficial al primăriei or. 
Florești www.primariafloresti.md  şi totodată comunică prin transmiterea copiilor:  
- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a RM; 
8. Constatările expertizei anticorupție 
- 
9. Constatările expertizei de compatibilitate 
- 
10. Constatările expertizei juridice: 
Corespunde cerinţelor prevederilor Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2019 (cu 
modificările operate ulterior), art. 14 (2) p) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-
XVI din 28.12.2006. 
11. Constatările altor expertize 
- 
 

http://www.primariafloresti.md/

	Preşedintele şedinţei

