
  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Oraşul Ocniţa               Город  Окница 

PRIMĂRIA                   ПРИМЭРИЯ 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

         18 martie   2021                                                                                                         nr.17 

 

        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 şedinţa  ordinară  a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data  de  25 martie   2021,     

  orele 14.00,   în incinta primăriei: 

 

ORDINEA  DE  ZI : 

 

  1.  Executarea bugetului orăşenesc  pe  anul 2020        

             / raportor – D. Scutelnic  contabil-şef al primărie  

   2. Cu privire la organizarea  unei cantine de ajutor social în or.Ocniţa                                                                                                                                                           

            / raportor  -  A. Jdanova , viceprimar al or.Ocniţa / 

  3. Cu privire  la delegarea   consilierului local  în componența  unei comisiei   

           / raportor  -  A. Jdanova , viceprimar al or.Ocniţa / 

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

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

   5. Raportul  ÎM ” Apă Canal, Ocnița” cu privire la activitatea   întreprinderii  și la   indicatorii  de 

calitate  a serviciului  public  de alimentare cu apă   și de canalizare  pentru anul 2020 

           / raportor -  A. Ghevco, directorul ÎM”Apă Canal,Ocnița„ / 
   6. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare  și funcționare  a serviciilor  publice  de 

alimentare cu apă și de canalizare  din orașul Ocnița 

           / raportor - A. Ghevco, directorul ÎM”Apă Canal,Ocnița„ / 

   7. Aprobarea  Statelor de personal a  ÎM „ Apă Canal Ocniţa”  

            / raportor -  A. Ghevco , director ÎM ” Apă Canal Ocnița”  / 
   8. Privind achiziționarea  unor  mijloace fixe speciale 

            / raportor -  A.Ghevo, director al ÎM ” Apă Canal, Ocnița”/ 

   9. Cu privire la  examinarea  notificării Oficiului Teritorial   Edineț  al Cancelariei de Stat nr. 

1301/OT6/03  din 13.01.2020 

           / raportor -  V. Matuseac, specialist al primăriei 

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

administrativ - teritoriale  or. Ocnița   

           / raportor - V. Matuseac, specialist al primăriei / 

  
 

Primarul orașului Ocnița                                                                                     Victor Artamaniuc 

 

 


