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01.12.2020 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 168 

 

 

„Cu privire la convocarea 

şedinţei ordinare a Consiliului 

orăşenesc Leova” 

În conformitate cu prevederile art.16, alin.(3) al Legii privind administraţia 

publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea nr.457 din 14.11.2003 ”pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor 

 locale şi raionale”  

 

                                                    D I S P U N: 

 

I.Se convoacă pentru data de 09.01.2019, ora 10.00, şedinţa ordinară a 

Consiliului orăşenesc Leova, cu următoarea ordine de zi: 

       1. Cu privire la aprobarea proiectului bugetului orăşenesc Leova pe anul 2021 

           Raportor: M.Mănălachi – contabil  şef  primăria  or. Leova 

       2. Cu privire la programul de activitate al Consiliului orăşenesc Leova pentru 

anul 2021 

           Raportor: G. Şcedrova –secretarul consiliului orăşenesc i orășenesc                                                                         

       3. Cu privire la petiţiile cetăţenilor sosite în adresa primăriei or.Leova în 

perioada anului 2020 

           Raportor:  A.Roșca-specialist primăria or. Leova 

      4. Cu privire la schimbarea destinaţiei încăperii nelocative în locativă 

                Raportor:  S.Rușulschi –arhitect primăria or. Leova  

      5. Cu privire la aprobarea graficului de concediu a aleşilor locali  

          Raportor:  G. Şcedrova –secretarul consiliului orăşenesc  

       6. Cu privire la acordarea  premiului anual  persoanelor cu funcții de demnitate 

publică 

         Raportor:  M.Mănălachi – contabil  şef  primăria  or. Leova 

      7. Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi  

autorizaţiilor de construire/desfiinţare  

         Raportor:  A.Bujorean-primar  or. Leova 

      8. Cu privire  la examinarea cereriiCC ”Universcoop” despre micşorarea 

 mărimii taxei pentru unităţile  comerciale şi/sau de prestări servicii 

          Raportor:  G. Şcedrova –secretarul consiliului orăşenesc  

      9. Cu privire la delegarea reprezentantului primăriei Leova în consiliului 

de administrare a IET nr.2 ”Romanița   

       Raportor:  G. Şcedrova –secretarul consiliului orăşenesc  



      10. Cu privire la modificarea deciziei 

           Raportor:  G. Şcedrova –secretarul consiliului orăşenesc  

      11. Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Leova pe anul 2021 

           Raportor: M.Mănălachi – contabil  şef  primăria  or. Leova 

       12.Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare a Primăriei oraşului Leova 

pe anul 2020 

           Raportor: M.Mănălachi – contabil  şef  primăria  or. Leova 

       13. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de evacuare a deșeurilor  

persoanelor juridice 

          Raportor:  A.Bujorean-primar  or. Leova 

       14. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procesul de bugetare 

participativä 

          Raportor:  A.Bujorean-primar  or. Leova 

   15. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului 

orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitatea de a semna.   

Raportor: G. Şcedrova –secretarul consiliului orăşenesc  

        II. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe în incinta primăriei or. Leova. Se 

invită consilierii, conducătorii de instituţii, agenţii economici.  

 

          Primarul or. Leova                                               Alexandru Bujorean         


