
REPUBLICA  MOLDOVA

 CONSILIUL LOCAL RATUŞ

RAIONUL TELENEŞTI
 DECIZIA 1/1

din 15 februarie 2012
  
Cu privire la totalurile activităţii
primăriei comunei Ratuş
pe anul 2011.
  

Examinînd raportul primarului comunei, domnul Ţurcanu Tudor, cu privire la totalurile 
activităţii primăriei comunei Ratuş pentru anul 2011 şi luînd în consideraţie necesitatea 
stabilirii unor priorităţi în anul 2012, în  temeiul art. 14 alin. (2), lit. p) şi z) al  Legii nr.436-
XVI din  28 decembrie 2006,  privind administraţia publică locală, avînd în vedere avizele 
pozitive al Comisiilor de specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi 
muncă, activităţi socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului şi pentru activităţi 
economico-financiare, buget, agricultură şi industrie, Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE:
  
1. Se i-a act de raportul primarului, dl Ţurcanu Tudor, privind totalurile activităţii primăriei 
comunei Ratuş pentru perioada anului 2011 (se anexează).
2. Se stabilesc prioritare următoarele obiective  pentru anul 2012:
- finalizarea reconstrucţiei gimnaziului în gimnaziu grădiniţă de copii cu extindere în satul Ratuş.
- finalizarea construcţiei sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din partea de jos a satului 
Ratuş.
- reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din partea de sus a satului Ratuş.
- amenajarea gunoiştilor din satele Ratuş, Mîndra şi Sărătenii Noi.
- proiectarea unui parc de odihnă pe teritoriul stadionului cu gard cu lumină electrică cu pavaj, 
cu bănci, cu havuz şi centre distractive pentru copii şi altele /proiectul Ministerului Mediu/.
- extinderea, adică proiectarea unui bloc şcolar cu sală de sport pe teritoriul gimnaziului Ratuş.
- construcţia şi amenajarea unui gard şi veceu la şcoala primară din satul Mîndra.                    
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama d-lui Ţurcanu Tudor, primarul comunei Ratuş.
4. Controlul întru executarea  prezentei decizii se pune în seama Comisiei de specialitate pentru 
învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi socio-culturale, protecţia 
mediului şi amenajarea teritoriului (Preşedinte dnul Bacaliuc Iurie).
  
  

Preşedintele şedinţei                                   Morozniuc Valerie
  

Secretarul consiliului local               Cernica Stela   


