
  

REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Oraşul Ocniţa               Город  Окница 

PRIMĂRIA                   ПРИМЭРИЯ 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 07 decembrie 2021                                                                                                            nr. 97 

 

 Cu privire la convocarea ședinţei   

 ordinare a consiliului orăşenesc 

 

      În temeiul art. 16 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală,  nr.436 din 28.12.2006  

şi  în conformitate cu  art.29 şi art. 32 alin.(1)  din Legea privind  administraţia publică locală,  

nr. 436  din 28.12.2006,  

   DISPUN : 

 

  Se convoacă  consiliul  orăşenesc Ocniţa în şedinţa  ordinară  pe data  de  14  decembrie 2021,  

orele  14-00 ,  în incinta   primăriei . 

  

ORDINEA  DE  ZI : 

 

1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2022  în prima lectură                                                                                             

                      / raportor  - D. Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei / 

2. Cu privire la  modificarea   Contractului    privind subsidierea nr. 03  din 21.12. 2020  

             / raportor  - Victor Artamaniuc , primar  al or. Ocnița / 

3. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2021 

                        / raportor – D.Scutelnic , contabil-şef al primăriei / 

       4. Cu privire la aprobarea proiectului Contractului privind  subsidierea ÎM “ Apă Canal, Ocnița ” pe     

           anul 2022 

                         / raportor  - D. Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei / 

5. Cu privire la aprobarea  strategiei de dezvoltare   socio - economică  a oraşului Ocniţa pe 

a.a.2022-2027 

                        / raportor – M. Gîrtopan, viceprimarul or. Ocniţa / 

6.  Cu privire la aprobarea taxelor  locale pentru anul 2022  pe teritoriul oraşului  Ocniţa 

                        / raportor – A. Plăcintă , secretar al  consiliului  orășenesc/ 

7. Cu privire la  expunerea la licitație de arendă a terenului  de sub ape-iaz a unității administrativ 

teritoriale Ocnița. 

                         / raportor – S. Curtean, specialist al primărie  Ocnița /    

8. Cu privire la expunerea la licitaţie a unui bun public din  domeniul privat  a UAT or. Ocnița       

  `                      / raportor – S.Curtean, specialist al primărie  Ocnița 

9.  Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2022 în a doua lectură 

                        / raportor  -  D. Scutelnic, contabil –şef  al  primăriei/ 

10. Cu privire la casarea  bunurilor uzate  raportate la mijloacele fixe 

                          / raportor –D. Scutelnic  , contabil - şef al primăriei / 

11. Cu privire la  aprobarea cuantumului cheltuielilor de bază ale ÎM ” Apă Canal , Ocnița” pentru 

anul 2021. 

                          / raportor – S.Rusnac, contabil - șef al ÎM ” Apă Canal Ocnița„ / 

12. Cu privire la   aprobarea Regulamentului cu privire la regimul   juridic al  cadourilor în cadrul 

primăriei orașului  Ocnița   

                         /raportor - A.Plăcintă, secretar al consiliului orăşenesc /  

13.  Aprobarea programului de activitate a consiliului orășenesc  Ocniţa pe anul  2022  

                         / raportor –  V. Artamaniuc , primar al or. Ocniţa / 

 

 

Primarul orașului Ocnița                                                                                Victor Artamaniuc 



 

 


