
REPUBLICA MOLDOVA 
PRIMĂRIA ORAȘULUI ȘTEFAN VODĂ 

 

MD –4201, or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare, 31, tel/fax (242) 2-23-96, e-mail: prim.sv@mail.ru 

 

DISPOZIŢIE nr.106 

din 08 decembrie 2020 

 
Cu privire la convocarea ședinței ordinare 

a Consiliului orășenesc Ștefan Vodă 

 

În baza art.16 alin. (2), (3), alin. (5), (6) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, Primarul orașului Ștefan Vodă DISPUNE: 
 

1. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ștefan Vodă pentru data de 15 decembrie 

2020, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a primăriei, etajul 3, cu următoarea ordine de zi: 

1. Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc pentru anul 2021 în lectura întîi. 

2. Cu privire la acordarea premiului unic funcționarilor cu demnitatea publică și aleșilor locali. 

3. Raportul anual al situației criminogenă și a ordinii publice din or. Ștefan Vodă pentru anul 

2020.  

4. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construcția unui bloc locativ 

cu centrul comercial pe str. Grigore Vieru. 

5. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a or. Ştefan Vodă, r-l Ştefan Vodă. 

6. Cu privire la aprobarea bilanțului funciar pentru anul 2020. 

7. Cu privire la aprobarea statului de personal cu schema de salarizare al personalului al 

Întreprinderii Municipale „Direcţia de Producţie Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă”, pentru 

anul 2021. 

8. Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc pentru anul 2021 în lectura a doua. 

9. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc Ștefan Vodă nr.4/14 

din 18.05.2019. 

2. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina secretarului Consiliului 

orășenesc Ștefan Vodă. 

3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată prin cerere prealabilă la Primăria or. Ştefan Vodă în 

termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

4. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință: 

consilierilor orășenești; 

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat; 

prin afișare publică și pe pagina web a primăriei. 

 

 

Primarul orașului                                                                         Vladislav Cociu 

 

 

 

 



   D-lui(nei)consilier(ă) 

al Consiliului orășenesc Ștefan Vodă 
 

Vă înștiințăm că la data de  15 decembrie 2020, orele 10.00 în sala de ședințe a Primăriei 

or. Ștefan Vodă, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc. 
 

ORDINEA DE ZI 
Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ștefan Vodă pentru data de 15 decembrie 2020, începând 

cu ora 10:00, în sala de ședințe a primăriei, etajul 3, cu următoarea ordine de zi: 
 

1) Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc pentru anul 2021 în lectura întîi. 

Raportor: Frolenco Alexandra, contabil- șef primăria Ștefan Vodă 

                Ciobanu Tatiana, perceptor fiscal primăria Ștefan Vodă 

2) Cu privire la acordarea premiului unic funcționarilor cu demnitatea publică și aleșilor locali. 

Raportor: Frolenco Alexandra, contabil- șef primăria Ștefan Vodă 

3) Raportul anual al situației criminogenă și a ordinii publice din or. Ștefan Vodă pentru anul 2020.  

Raportor: Coliban Igor, IP Ștefan Vodă 

4) Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construcția unui bloc locativ cu 

centrul comercial pe str. Grigore Vieru. 

Raportor: Luchianov Dumitru, urbanist, primăria Ștefan Vodă 

5) Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a or. Ştefan Vodă, r-l Ştefan Vodă. 

Raportor: Solomițchii Tatiana, specialist reglementarea regimului funciar, primăria Ștefan 

Vodă 

6) Cu privire la aprobarea bilanțului funciar pentru anul 2020. 

Raportor: Solomițchii Tatiana, specialist reglementarea regimului funciar, primăria Ștefan 

Vodă 

7) Cu privire la aprobarea statului de personal cu schema de salarizare al personalului al 

Întreprinderii Municipale „Direcţia de Producţie Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă”, pentru anul 

2021. 

Raportor: Reprezant de la Întreprinderea Municipală „Direcția de producție Apă-Canal” 

8) Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc pentru anul 2021 în lectura a doua. 

Raportor: Frolenco Alexandra, contabil- șef primăria Ștefan Vodă 

                Ciobanu Tatiana, perceptor fiscal primăria Ștefan Vodă 

9) Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc Ștefan Vodă nr.4/14 din 

18.05.2019. 

Raportor: Grigore Botezat, juristul primăriei 

 

În conformitate cu art.19 alin(1) al Legii nr.436-XVI Din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală, prezența la ședință este obligatorie. 

 
11 decembrie 2020, orele 13:00 - ședința comisiei consultative de specialitate pe probleme funciare, construcții, 

urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie comunală și ecologie. 

11 decembrie 2020, orele 15:00 - ședința comisiei consultative de specialitate pe probleme de protecție socială, 

învățământ, sănătate publică, tineret, sport, cultură și turism. 

14 decembrie 2020, orele 13:00 - ședința comisiei consultative de specialitate pe probleme economie, buget, 

finanțe, administrarea patrimoniului public, administrație publică, cooperare  internațională și transfrontalieră. 

 


