
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORA$ULUI $TEFAN VODA

wfO +ZOf , o.. $tefan VodI, str. $tefan cel Mare, 31, tel/fax (242) 2-23-96, e-mail:. prim.sv@mail.ru

DISPOZITIE nr. +E
din " rtS " 2020

Cu privire la stabilirea atribuliilor
viceprimarilor oraqului $tefan Vodd

in temeiul art.26 alin. (5), 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

privind administrafia publicd locald, Primarul oraqului DISPUNE:
1. Se stabilesc urmdtoarele atribu{ii ale viceprimarilor oragului $tefan VodS:

1) viceprimarul oraqului dha Olga Luchian:
a) coordoneazd activitatea din domeniul social, inclusiv in domeniul educa{iei, tineretului,

sportului, culturii, turismului, sdndtdfii; asistenlei sociale Ei ajutorului social, drepturilor omului,

inclusiv a copilului, parteneriatului qi dialogului social, relafiilor cu mass-media;

b) coordoneazdac[imile.de organizare a activitdlilor culturale, artistice, sportive qi de agrement

de interes local;
c) coordoneazd activitdtile din domeniul funcfiondrii autoritdtii tutelare, supravegherii tutorilor

gi curatorilor;
d) coordoneazd activitatea din dorneniul relafiilor cu publicul, tehnologii informalionale qi de

comunicalii;
e) coordon eazd activitatea de colaborare gi asociere cu alte autoritdli ale administrafiei pdblice

locale, stabilirea leg6turilor de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalierd, gi de infrSlire cu

colectivitdlile gi autoritdlile publice din strdindtate, precum gi extinderea cooperlrii directe cu acestea;

f) cooidone azd activitatea de colaborare cu institruliile finanfatoare donatoare 9i asocialiile

obqtegti ce activeazhin teritoriul oraqului, raionului, din tara !i din strdindtate;

g) asigurd controlul asupra executdrii deciziilor Consiliului ordqenesc Stefan Vodd din

domeniile incredinlate ;

h) indeplineqte gi alte atribufii incredinfate de citre Primarul oraqului

2) viceprimarul oraqului dl Veaceslav lurco:
a) coordoneazd activitatea din domeniul construcfii, arhitecturd, transport, amenaiarea

teritoriului, intrelinerea qi gestionarea fondului locativ, dezvoltarea qi gestionarea relelelor de

distribuirea gazelor gi energiei termice, constructiei, intrelinerii gi ilumindrii drumurilor 9i podurilor,

construclia gi gestionarea sistemelor de alimentare cu apd potabild, de canalizare gi epurare a apelor

utilizate, co{""tur"ugi gestionarea degeurilor menajere, ecologie gi proteclia mediului ambiant;

b) coordoneazi activitatea intreprinderii Municipale ,,Direclia de Produclie ,,Ap6-Cana1" din

or. Stefan Vod6", Cazangeriilor care alimenteazd cu energie termicd institufiile preqcolare -

grddinilele de copii, Casa de culturd, prundria or. Stefan Vodd;
c) coordoneazd activitatea din domeniul protecliei civile gi ordinii publice;

d) exercit6 atribufiile de reprezentant al autoritdtilor administrafiei publice ordqeneqti pentru

desfdqurarea legald a intrunirilor in spaliul public;' 
e) coordoneazd chestiunile ci privesc activitatea intreprinderilor comerciale qi de alimentalie

publica, 
'indiferent 

de tipul de proprietate gi forma juridicd de organizare, inclusiv al persoanelor fizice

ce practicd comerful;

D asigurd controlul asupra executdrii deciziilor Consiliului ord.qenesc Stefan Vodd din

domeniile gestionate;



g) indeplineqte qi alte atribulii incredinlate de c6tre Primarul oraqului'

2. se abrog' dispozifia din anur 20t2 aprimarurui oraqului $tefan Vod6 "cu privire la stabilirea

atribuliilor viceprimarilor oraqului"'

3.Prcaentadispozilie se aduce la cunoqtintd:

Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat;

Viceprimarilor oraqului $tefan Vod6;

lrin afiqare public6 qi pe pagina web a prim[riei

Primarul oraqului Vladislav COCru

'!


