
 

 
 
 
 

DECIZIE  
 

„ 03”   iulie  2015                                                                                 nr. 4/2 
 
Cu privire la  formarea comisiilor consultative 
de specialitate pentru diferite domenii de activitate 
 

  În temeiul art. 8 din Legea nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi 
raionale cu art.14 (2), lit. w) din Legea Republicii Moldova nr. 436–XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul comunei Ciorescu  

 
DECIDE: 
1. Se constituie din rîndurile consilierilor consiliului comunei Ciorescu 

următoarele comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de 
activitate: 
 

1.1  Comisia pentru buget, economie şi finanţe, prestări servicii şi micul business, 
care va analiza şi va propune consiliului spre aprobare materiale în următoarele 
domenii: 
- Proiectul bugetului, executarea bugetului şi încheierea exerciţiului bugetar; 
- Virările de credite şi modul de utilizare al soldului de mijloace financiare, 

format la 01 ianuarie anual la contul primăriei; 
- Stabilirea impozitelor şi taxelor locale în condiţiile legii; 
- Înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, agenţilor economici, 

instituţiilor de binefacere de interes local; 
 

1.2  Comisia pentru ordine publică şi drept, pentru educaţie, cultură, protecţie 
socială şi ocrotirea sănătăţii, care va analiza şi va propune consiliului spre 
aprobare   materiale în următoarele domenii:  
- Instituţiilor de educaţie, cultură,  asistenţa  socială şi ocrotirea sănătăţii; 
- Protecţia socială a familiei şi a copilului, măsurile ce asigură ordinea 

publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, executarea legislaţiei 
în teritoriu. 

  
1.3  Comisia pentru construcţii, arhitectură şi probleme funciare, care va analiza 

şi va propune consiliului spre aprobare   materiale în următoarele domenii:  
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 - Proiectările de construcţii-reconstrucţii; 
 - Programele de amenajare şi salubrizare a teritoriului; 
 - Problemele funciare. 
 
1.4  Comisia pentru servicii tehnice, transport şi gospodăria termocomunală, care 

va analiza şi va propune consiliului spre aprobare   materiale în următoarele 
domenii:  

 - Problemele serviciilor termocomunale; 
 - Problemele ce ţin de transportul public. 
 
2 Se aprobă componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate pentru 

diferite domenii de activitate, conform anexei. 
 
3 Secretarul consiliului local, dna Josan Nadejda, va asigura activitatea comisiilor 

consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate. 
 
  
  
  
Preşedinte de şedinţă Pleşca BORIS 

 
Contrasemnat: 
Secretar al consiliului 

 
Nadejda JOSAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexă 
                                                                                                  la decizia Consiliului comunei 
                                                                                                Ciorescu   nr.  4/2  din  03.07.2015 
 
 

1. Comisia pentru buget, economie şi finanţe, 
 prestări servicii şi micul business 

1. Pleşca Boris 
2. Baractari Alexandru 
3. Bercaru Elena 
4. Panfilii Alexandru 
5. Trofim Mihail 

 
2. Comisia pentru ordine publică şi drept, 

 pentru educaţie, cultură, protecţie socială şi ocrotirea sănătăţii 
 

1. Bragari Nicolae 
2. Poiană Sergiu 
3. Popov Adrian 
4. Scripnic Constantin 
5. Cebotari Ion 

  
3. Comisia pentru construcţii, 
 arhitectură şi probleme funciare 

 
1. Cicalî Aliona 
2. Cebotari Ion 
3. Bodarev Viorel 
4. Rusu Valeriu 
5. Poiană Sergiu 

 
4. Comisia pentru servicii tehnice, 

 transport şi gospodăria termocomunală 
 

1. Scripnic Fiodor 
2. Rusu Valeriu 
3. Gavriliuc Alexandru 
4. Cotorobai Cristina 
5. Grajdean Oleg 
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