
  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 
_____________________________________________________________________________ 

         Fax: 273/70/2/36; telefon 273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 

PROIECT 

DECIZIE                                                 

09 decembrie 2022                                                                     Nr. 09/02-XXVII 

 

  „ Cu  privire  la  aprobarea programului de  

activitate a Consiliului comunal Ciobalaccia  

și a primăriei pentru anul 2023” 

 

     În baza art. 14 alin. (2), lit. z) din Legea privind administrația publică locală nr. 

436∕2006 Legea pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind constituirea și 
funcționarea consiliilor locale și raionale nr. 457∕2000, luînd în considerație avizul 

tuturor comisiilor consultative de specialitate, Consiliul comunal Ciobalaccia 

 

D E C I D E: 

 

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului comunal Ciobalaccia şi a 

primăriei pentru anul 2023 (se anexează). 

2. Prezentul program de activitate a consiliului comunal Ciobalaccia și a primăriei 

la necesitate poate fi modificat sau schimbat pe parcursul anului. 

3. Responsabil de realizarea programului sus menţionat este secretarul consiliului 

comunal Ciobalaccia. 

4. Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor cointeresaţi în termenii 

stabiliţi de legislaţie.  

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comisiei consultative de 

specialitate drept, disciplină, probleme sociale, învățămînt, sănătate, cultură, culte 

și turism, consiliul comunal Ciobalaccia. 

 

 

Președintele ședinței         

 

Avizat:                                                         

Secretar al consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                           Luminița TURLACOV  
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                                                                                                                              Anexa 

la decizia Consiliului comunal 

 Nr. 09/02–XXVII din 09.12.2022 

 

 

Programul de activitate a Consiliului comunal și a primăriei pentru  

perioada anului 2023 

 

Nr. Conținutul acțiunii Termenul 

executării 

Responsabil 

I. Chestiuni preconizate pentru examinarea la 

ședințele consiliului comunal 

  

    

1.1. Cu privire la executarea bugetului comunei  

conform rezultatelor anului 2022 

Trim.I  Contabil-șef 

1.2. Cu privire la activitatea  primăriei   

comunei Ciobalaccia şi a instituţiilor  

din subordine, pe perioada anului 2022 

Trim.I  Primarul, directorii 

instituțiilor din 

subordinea primăriei 

1.3. Cu privire la planul de acţiuni 

pentru salubrizarea localităţilor 

Trim.I  Primarul comunei 

Ciobalaccia 

1.4. Cu privire la situația colectării impozitelor de 

pe teritoriul comunei Ciobalaccia 

Trim.II  Specialist în 

problemele perceperii 

fiscale 

1.5. Cu privire la situația criminogena de pe 

teritoriul comunei Ciobalaccia 

Trim.II  Polițist de sector 

1.6. Cu  privire  la  pregătirea  instituţiilor  social-

culturale  din  teritoriu  către   sezonul  rece  a  

anului  2023-2024 

Trim.III Conducătorii  

instituţiilor  bugetare 

Directorii 

Instituțiilor din 

subordine 

1.7. Cu  privire  la  executarea  bugetului  primăriei  

com. Ciobalaccia  pe parcursul a 9 luni a  

anului  2023 

Toate 

trimestrele 

Primarul comunei 

Ciobalaccia 

 

1.8 Cu  privire  la  examinarea 

cererilor  cetăţenilor 

permanent Primarul comunei 

Secretarul consiliului 

Specialiştii Primăriei  

1.9 Cu  privire  la  aprobarea  bugetului  primăriei  

com. Ciobalaccia  pentru  anul  2024 

 

Trim.IV Contabil-şef, 

Primarul comunei 

Ciobalaccia 

1.10 Cu  privire  la  aprobarea  Programului  de  

activitate  a  consiliului  comunal  şi  a  

primăriei  comunei Ciobalaccia  pentru  

perioada anului  2024 

Trim.IV Secretarul 

Consiliului, 

Specialiştii 

primăriei 

II Controlul executării actelor legislative și 

normative 

  

2.1 

 

 

 

Asigurarea legalițăților dispoziițiilor emise de 

primarul comunei Ciobalaccia 

permanent 

 

 

Turlacov Luminița  

secretarul consiliului 

comunal 



2.2 Asigurarea legalițăților deciziilor adoptate de 

consiliul comunal Ciobalaccia 

 

permanent 

 

 

Turlacov Luminița  

secretarul consiliului 

comunal 

2.3 

 

Asigurarea respectării Legii bugetului de stat 

pe anul 2008 nr.254.-XVI din 23.11.2007. 

Legea privind finanțele publice locale nr.397-

Xvdin 16.10.2003, Legea nr. 270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

permanent Contabil  șef 

2.4 Asigurarea respectării Titlului V, Titlului VI , 

Titlului VII al Codului Fiscal al R.Moldova 

Hotărîrea Guvernului privind activitatea 

serviciului de colectare a impozitelor și taxelor 

locale din cadrul primăriei nr.988 din 

20.08.2003 

permanent Specialist 

2.5 Asigurarea respectării Codului Funciar al 

R.Moldova , Legea privind prețul normativ și 

modul de vînzare-cumpărare a pămîntului 

nr.1308-XIII din 25.07.1997, Legea nr. 

133/2018 privind modernizarea Codului Civil, 

Legea 29/ 2018 privind delimitarea proprietății 

publice 

permanent Specialist 

2.6 Asigurarea respectării prevederilor Legii 

privind administrația publică locală nr.436, 

Legea privind actele de stare civilă din 

26.04.2001, Codul Muncii R. Moldova, Legea 

nr. 246/2018 privind proceduda notarială 

permanent Turlacov Luminița  

secretarul consiliului 

comunal 

III Activități generale   

3.1 Organizarea  şi  desfăşurarea  şedinţelor  

operative  pentru  planificarea  acţiunilor  

săptămînale 

Fiecare zi 

de luni ora 

9:00 

Pîrciu Gheorghe, 

Primarul comunei 

Ciobalaccia 

3.2 Zi  de  audienţă  a  cetăţenilor  Ziua de 

luni și 

miercuri 

Pîrciu Gheorghe, 

primarul comunei 

Ciobalaccia 

Turlacov Luminița, 

secretarul  consiliului  

comunal, specialiști 

3.3 

 

Organizarea  şi  desfăşurarea  şedinţelor   

comisiilor  consultative   de specialitate 

Trimestrial 

sau la 

necesitate 

Turlacov Luminița, 

secretarul  consiliului  

comunal 

3.4 

 

Publicarea  actelor în Registrul de stat al 

Actelor Locale 

În termenii 

stabiliti de 

legislatie 

Turlacov Luminița, 

secretarul  consiliului  

comunal 

3.5 Organizare și desfășurarea întrunirilor cu 

cetățenii 

Trim.I  

sau la 

necesitate 

Pîrciu Gheorghe, 

primarul comunei 

Ciobalaccia 

IV Acțiuni de masă la nivel comunal   

4.1 Organizarea  şi  desfăşurarea  sărbătorilor  

 oficiale  şi  tradiţionale  

 

-  2 martie comemorarea participarii la 

acțiunile militare din Transnistria și a 

 

 

 

2 martie 

 

 

 

 

 

Pîrciu Gheorghe, 



veteranilor la luptele din Afganistan. 

- 8 martie Ziua Internațională a Femeii 

- Ziua curateniei în comuna Ciobalaccia 

- Sfîntele sărbători de paști 

 

- 9 mai Ziua Europei (Victoriei) 

- 1 iunie Ziua Copiilor 

- Hramul satului Sfinții ”Constantin și Elena” 

-  Festival ”La Prispa Casei Părintești” 

-  Ziua  independenţei, 

- „Limba  noastră” 

-  Sărbătorile de iarnă 

 

8 martie 

Pina la 

sărbătorile 

de Paști 

9  mai 

1 iunie 

3 iunie 

august 

27 august 

31 august 

decembrie 

Primarul com. 

Ciobalaccia 

 

 

Directorul căminului 

cultural Ciobalaccia. 

 

 

Directorii instituțiilor 

de învățămînt 

 

 

4.2 Organizarea și desfășurarea 

competițiilor la diferite probe sportive  

La 

necesitate 

Pîrciu Gheorghe, 

primarul com. 

Ciobalaccia 

Conducătorii 

echipelor sportive 

 

Secretar al consiliului comunal Ciobalaccia                                                     Turlacov Luminița 

 


