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PROIECT

D E C I Z I E Nr. ___
din __ august 2020
"Cu privire la Programul de activitate
a Consiliului orăşenesc Teleneşti
pentru a doua jumate a anului 2020"
Examinînd Programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru a doua jumate
a anului 2020 în temeiul art.14 (2) lit. p) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate
din __august 2020, Consiliul orăşenesc Teleneşti
DECIDE:
1. Se aprobă programul de activitate al Consiliului orăşenesc Teleneşti pentru a doua
jumate a anului 2020 (se anexează).
2. Primarul oraşului Vadim LELIC şi secretarul Consiliului orăşenesc Nicolae
NASTAS vor asigura îndeplinirea Programului de activitate.

Preşedinte de şedinţă

Secretar al Consiliului

Nicolae Nastas

APROBAT
prin decizia Consiliului orăşenesc
Nr. __ din august 2020

PROGRAMUL
de activitate al Consiliului orăşenesc şi a primăriei
oraşului pe a doua jumate a anului 2020
Nr.
d/r

1

2

3

1
2
3
4

Data
prezentării
materialelor
Şedinţele Consiliului
Trimestru III

Chestiuni preconizate pentru examinarea în
şedinţă

Data desfăşurării
şedinţei

Responsabil pentru
pregătire

Cu privire la activitatea Centrului de
Cultură Telenești.

15.09.2020

A treia decadă a
lunii septembrie

Managerul
Centrului de
Cultură, Comisia pe
probleme sociale

15.09.2020

A treia decadă a
lunii septembrie

Secretarul
Consiliului,
Comisiile de
specialitate

15.09.2020

Atreia decadă a
lunii septembrie

Primarul,
Comisiile de
specialitate

A treia decadă a
lunii noiembrie

Primăria
Comisia bugetară

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Cu privire la desemnarea candidaturilor
înaintate de Consiliul orășenesc pentru
Birourile electorale ale secțiilor de votare
pentru alegerile prezidențiale din 01
noiembrie 2020.
Întrebări curente

Trimestrul IV
Cu privire la aprobarea impozitelor şi
10.11.2020
taxelor locale pe anul 2021
Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a
impozitului funciar şi bunurile imobiliare
-//pentru persoanele fizice şi juridice
Cu privire la aprobarea bugetului oraşului
-//pe anul 2021
Chestiuni curente
-//-

II. II. Controlul executării actelor normative ale organelor ierarhic superioare şi

proprii.
1. Legea privind administraţia publică
locală Nr. 436-XV din 28.12.2006
2. Legea cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public
Nr. 158-XVI din 04.07.2008
3. Legea privind Finanţele publice locale
Nr. 397-XV din 16.10.2003

permanent

permanent

permanenet

permanent

permanent

permanent

Contabil-şef

4. Legea cu privire la proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale
nr.523-XIV din 16.07.1999

permanent

permanent

Primarul,
Viceprimarul

Primarul,
Secretarul
Primarul,
Secretarul

Deciziile Consiliului Orăşenesc
1. "Cu privire la bugetul oraşului pentru
an. 2020 Nr.1/2 din 25.05.2020
2. „Cu privire la Strategia de Dezvoltare
Socio-Economică a oraşului
pentru perioada 2020-2025”
Nr.2/1 din 18 iulie 2020
3. „Cu privire la Planul Urbanistic
de dezvoltare a oraşului
4. " Cu privire la împădurirea terenurilor
afectate de alunecări de teren
Nr.4/12 din 14.11.2003

permanenet permanent

Primarul
Contabil-şef
Primăria

permanent

permanent

permanent

permanent

Primăria

permanent

permanent

Primăria

III. Activitatea organizatorică, măsuri de masă
1. Acţiuni culturale şi sportive dedicate sărbătorilor naţionale şi profesionale.
2. Asigurarea în permanenţă a publicităţii în activitatea consiliului şi a primăriei folosind standurile
pentru anunţuri, pagina Web a primăriei, audienţa cetăţenilor pe teren, organizând întâlniri ale
consilierilor şi conducerii primăriei cu populaţia dint teritoriu.

Secretarul Consiliului orăşenesc

Nicolae NASTAS

