
 

 

 

 

Republica Moldova                                                                      Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                            Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                        Городской Совет Флорешть 

 

 

DECIZIE 

 

Din _____februarie 2020                                                                                            nr. ____ 

 

Cu privire la Programul de activitate  

a Consiliului orășenesc Florești pentru anul 2020 

În scopul eficienței activității Consiliului orășenesc și elaborării calitative și în termen a 

proiectelor de decizie, care urmează a fi prezentate Consiliului pentru examinare, respectare a 

prevederilor legislației în vederea consultării cu societatea civilă, avizarea lor de comisiile 

consultative de specialitate, 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 al Consiliului orăşenesc      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa Nr.1 

la decizia nr.____ ,  din ___ decembrie 2019  

,,Cu privire la Programul de activitate a Consiliului  

orășenesc Florești pentru anul 2020” 

 

Programul de activitate a Consiliului orășenesc Florești pentru anul 2020 

 

Nr.  

d/o 

Denumirea întrebării Termenul 

limită  

Responsabil  

1. 

 

Raportul  privind executarea 

bugetului orășenesc pe anul 2019 

Martie   

contabilul-şef 
2. Situaţia privind dezvoltarea social – 

economică a orașului pe anul 2019  

Martie  

primarul 

3. Raportul privind activitatea 

economică a SA „Servicii Comunale 

Florești” în 2019 

Martie  directorul SA,,Servicii comunale 

Floreşti” 

Comisia consultativă de specialitate 
a Consiliului orăşenesc pentru 

economie, buget şi finanţe 

4. Raportul privind activitatea 

economică a SA,, Servicii 
Salubrizare Floreşti” în 2019 

Iunie managerul SA,, Servicii Salubrizare 

Floreşti” 

Comisia consultativă de specialitate 
a Consiliului orăşenesc pentru 

economie, buget şi finanţe 

5. Raportul privind activitatea financiar 

– economică a ÎM „ Rețele termice 

Florești” pe 2019 

Iunie Managerul ÎM,,Reţele termice 
Floreşti” 

Comisia consultativă de specialitate 
a Consiliului orăşenesc pentru 

economie, buget şi finanţe 

6. Raportul și sarcinile IP Floreşti în 

vederea combaterii criminalității și 
asigurării ordinii publice pentru anul 

2019 

Martie şeful Sectorul de poliţie nr.1 al IP 
Floreşti 

 

7. Mersul executării bugetului 

orășenesc în 6 luni ale anului 2019 

August  

contabilul-şef 
8. Raportul privind gradul de pregătire 

a sistemelui energetic și de 
aprovizionare cu apă a instituțiilor 
social-culturale din oraș pentru 
perioada toamnă – iarnă 2019-2020 

Septembrie  

Viceprimar 

9. Aprobarea taxelor locale pe anul 

2021 și căile de înbunătățire a 
veniturilor bugetului orașului 

Noiembrie Specialiştii în domeniul perceperi 

fiscale  

10. Mersul executării bugetului 

orășenesc în 9 luni ale anului 2020 

Noiembrie  

contabilul-şef 
11. Aprobarea bugetului orășenesc pe 

anul 2020 

Decembrie  contabilul-şef 

12. Rapoartele comisiilor de specialitate 

a Consiliului orăşenesc Floreşti 
(Cîte proiecte au fost întocmite şi 
iniţiate de comisie; Prezenţa fiecărui 
membru la şedinţele comisiei; Lucrul 
cu cetăţenii; etc.) 

Decembrie Preşedintele Comisiei 

13. Precăutarea programului pentru 
întreţinerea şi repararea drumului 

Decembrie arhitectorul-şef 



pentru 2020 

14. Raportul privind planul de acţiuni 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
sărbătorii de ,,Ziua oraşului” la 432 

ani. 

August Specialist în domeniul protecția 
drepturilor copilului, tineret şi sport 

15. Raportul de activitate a managerilor 

instituţiilor preşcolare pe anul 2019. 

Iulie Menegerul instituţiei preşcolare 

16. Raportul de activitate a instituţiilor  
culturale pe anul 2019. 

Decembrie Reprezentantul instituţiei culturale 

 

Secretar al Consiliului orăşenesc                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Anton Daniela 

 


	Preşedintele şedinţei

