
   

 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
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DECIZIE nr. 3/5 

din 27 decembrie 2019 
            

 
 

 
Cu privire la programul de activitate al  
Consiliului Municipal Soroca pentru  

semestrul I al anului 2020. 
 

 
 
 În temeiul art. 14 (2) p) al Legii privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul Municipal DECIDE: 
 
 Se aprobă programul de activitate al Consiliului Municipal Soroca pentru 

semestrul I al anului 2020 (se anexează). 
 

 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    ION ANICI 
 

SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI MUNICIPAL SOROCA 

PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2020  
 
 

Nr. 
dr. 

Denumirea activităţilor Termenul 
de 

executare 

Responsabilii Notă 

 Şedinţele Consiliului 

Municipal 

   

 Trimestrul I    

1. Cu privire la executarea 
bugetului în anul 2019.  

februarie Viceprimarul  
Elena Focşa, comisia de 

specialitate în domeniu.  

 

2. Cu privire la activitatea  
SA „Regia Apă-Canal 

Soroca”. 

februarie Viceprimarul Valeriu 
Ghimpu, comisia de 

specialitate în domeniu 

 

3. Cu privire la aprobarea 

planului de inventariere a 
proprietăţii funciare a mun. 

Soroca 

Februarie Viceprimarul  

Valeriu Ghimpu; 
specialistul în 

problemele de 
reglementare a 

regimului proprietăţii 

funciare Ghenadie 
Tudos 

 

 Trimestrul II    

1. Cu privire la programul de 

măsuri ce ţin de pregătirea 
instituţiilor subordonate 
primăriei către sezonul de 

toamnă-iarnă. 

Aprilie - 

mai 

Viceprimarul  

Valeriu Ghimpu, 
comisia de specialitate 

în domeniu  

 

2. Cu privire la activitatea 

secţiei municipale a 
Comisariatului raional de 
poliţie în vederea înfăptuirii 

măsurilor de respectare a 
ordinii publice în oraş. 

Aprilie – 

mai 

Viceprimarul  

Valeriu Ghimpu, 
 comisia de specialitate 

în domeniu 

 

3. Cu privire la activitatea ÎM 
„DGLC Soroca” şi Staţiei de 
Salvare pe Apă.  

Aprilie – 
mai 

Viceprimarul  
Valeriu Ghimpu, 

comisia de specialitate 

în domeniu 

 

 

II. Comisiile consultative de specialitate 
 Comisiile consultative de specialitate vor elabora programele proprii de 

activitate în domeniile date pentru anul 2020, vor include chestiunile cu privire la 
mersul executării deciziilor C/m în domeniile date, vor examina proiectele de 
decizii pentru şedinţele C/m şi vor întocmi avize. 

 
 
 

 
SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 

 
 
 

 



 

Nota informativă 
la proiectul de decizie „Cu privire la programul de activitate al Consiliului 

Municipal Soroca pentru semestrul I al anului 2020” 

 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Primăria mun. Soroca, secretarul Consiliului municipal. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite: 

În temeiul art. 14 (2) p) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-
XVI din 28.12.2006. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În temeiul art. 14 (2) p) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-
XVI din 28.12.2006. 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

- 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

- 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe  site-ul oficial 

al primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu şi totodată 
comunică prin transmiterea copiilor:  

- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a RM;  
8. Constatările expertizei anticorupție 

- 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

- 

10. Constatările expertizei juridice: 

Corespunde cerinţelor prevederilor Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 
22.12.2019 (cu modificările operate ulterior), art. 14 (2) p) din Legea privind 
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. 

11. Constatările altor expertize 

 

 
 

 
 

 
        Marcel Buşan,  

secretarul Consiliului municipal 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/

