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proiect
DECIZIA nr. 5.23

din 10.12.2020 or. Leova

„Cu privire la aprobarea Programului 
de activitate al Consiliului raional 
pentru anul 2021”

în conformitate cu art.43 alin. 1 lit. j) al Legii privind administraţia publică
locală nr.436 -  XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul de constituire şi funcţionare al 
Consiliului raional, aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, Consiliul raional 
Leova,

1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2021 
( se anexează).

2. Consiliul raional se va orienta în activitate conform prevederilor prezentului 
Program de activitate.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina secretarului 
Consiliului raional, dnei Elena Copoţ.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

DECIDE:



Anexa la decizia Consiliului 
Raional nr.4. 23 din 10.12.2020

Priorităţile Consiliului raional:
Consiliul raional este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului.

Consiliul raional în procesul activităţii contribuie la dezvoltarea socio- economică şi creşterea bunăstării locuitorilor raionului.
In acest sens, priorităţile fundamentale ale Consiliului raional, autorităţii sale executive, instituţiilor şi subdiviziunilor din 

subordine sunt următoarele:

- modernizarea şi reorganizarea sistemului de învăţământ pe următorele dimensiuni concrete: structură, calitatea educaţiei 
eficienţa cheltuielior, protejarea sănătăţii copiilor şi personalului angajat;

- creşterea standartelor de viaţă pentru fiecare cetăţean a raionului, axate pe crearea coeziunii social-economice şi pe bunăstarea 
locuitorilor;

- asigurarea disciplinei, echităţii, transparenţei în repartizarea finanţelor publice, fortificarea autonomiei financiare şi 
patrimoniale a administraţiei publice locale;

- asigurarea implementării proiectelor de construcţie şi reconstrucţie a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, 
managementului deşeurilorşi protecţiei mediului, utilizarea raţională a resurselor naturale;

- accesul cetăţenilor la viaţa culturală şi patrimoniul cultural al raionului;
- consolidarea şi extinderea sistemului deservirii sociale a persoanelor cu nevoi speciale, a familiilor aflate în dificultate, 

persoanelor cu dizabilităţi;
- soluţionarea problemelor prioritare existente în plan organizaţional care vizează acordarea serviciilor medicale de calitate şi 

asigurarea medicală eficientă a populaţiei;
- asigurarea măsurilor de de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 în raion.

Priorităţile enunţate vor f! asigurate prin:
- asigurarea realizării Strategiei de dezvoltare integrată socio- economică a raionului pe perioada anilor 2020-2027;
- realizarea tuturor programelor proprii, strategiilor, deciizilor Consiliului Raional privind dezvoltarea social — economică 

durabilă a raionului, adoptate anterior.
Stabilind priorităţile enunţate în activitate, Consiliul raional se va conduce de principiile bazate pe consecvenţă şi continuitate, 

în ceea ce priveşte organizarea şi dezvoltarea serviciilor publice în funcţie de necesităţile populaţiei şi posibilităţile financiare ale 
unităţilor administrativ -  teritoriale prin:



- dezvoltarea activităţilor în domeniul cooperării transfrontaliere cu obiective pe termen lung, ceea ce va avea drept rezultat 
obţinerea mai multor avantaje bilaterale: îmbunătăţirea infrastructurii, inclusiv a celei economice, protecţia mediului, 
dezvoltarea resurselor umane, consolidarea relaţiilor culturale şi educaţionale;

- asigurarea transparenţei în activitatea Consiliului raional, preşedintelui raionului, aparatului preşedintelui, instituţiilor şi 
subdiviziunilor consiliului, stimularea implicării active a cetăţenilor în viaţa publică şi participării acestora la procesul de luare 
a deciziilor;

- facilitatea accesului societăţii civile către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II, asigurarea accesului 
asociaţiiilor obşteşti, mass -  media şi cetăţenilor la informaţia privind activitatea consiliului raional, instituţiilor şi 
subdiviziunilor sale.

în scopul realizării acestor priorităţi, Consiliul raional, preşedintele raionului, instituţiile şi subdiviziunile consiliului vor 
întreprinde următoarele acţiuni:

I. Se vor examina în cadrul şedinţelor Consiliului raional următoarele chestiuni:

Nr.
d/o

Titlul chestiunii Responsabil de pregătirea 
chestiunii

Termenul 
prezentării 
proiectului 
de decizie

N.P. funcţia 
persoanei care 
prezintă raportul

Data
desfăşurării
şedinţei Notă

trimestrul î



1. Cu privire la activitatea 
preşedintelui raionului, instituţiilor 
şi subdiviziunilor Consiliului 
raional în anul 2020 şi obiectivele 
principale pentru anul 2021.

Vicepreşedinţii raionului, 
Dna Aliona Briciag,
Dna Rodica Hasan, 
şefii subdiviziunilor 
consiliului raional.

15.02.2021 Nicolae Pritcan
5

preşedintele 
raionului Leova

25.02.2021

2.
Cu privire la executarea bugetului 
pe programe si performantă pentru 
anul 2020.

Direcţia Finanţe Maria Dubceac 
şef DF

3. Cu privire la protecţia persoanelor 
în etate în perioada pandemiei 
(Covid-19).

Direcţia Asistenţă Socială şi 
protecţia Familiei

Postică Sergiu, sef 
DASPF

trimestrul II
1 . Cu privire la măsurile de pregătire 

a economiei şi a sferei sociale a 
raionului către activitatea în 
perioada de toamnă-iarnă 2021- 
2022.

Instituţiile şi subdiviziunile 
Consiliului raional, Direcţia 
Economie, Dezvoltarea 
Teritoriului şi Atragerea 
Investiţiilor

10.05.2021 Nicolae Pritcan, 
preşedintele 
raionului Leova

20.05.2021

2. Cu privire la organizarea odihnei 
de vară a copiilor în sezonul 
estival 2021.

Direcţia învăţământ Alexandru 
Gospodinov şef 
Direcţia învăţământ


