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PLAN
de activitate al Preturii sectorului Botanica pentru anul 2012
Nr.
d/o

Acţiunile

Raportor

Responsabili

Data

I. Chestiuni de bază
1.

2.

Cu privire la examinarea petiţiilor, documentelor recepţionate de la E.Lehova, şef, Secţia generală
organele ierarhic superioare; Cu privire la executarea actelor de gestiune şi
organizatorice emise în cadrul Preturii pe parcursul anului 2012.
I.Diacon, secretarul Preturii

I.Diacon

06.02.12

I.Diacon

20.01.12

B.Prepeliţa

27.02.12

A.Iuraşcu

26.03.12

B.Prepeliţa

30.04.12

A.Iuraşcu

14.05.12

B.Prepeliţa

20.08.12

A.Iuraşcu

20.08.12

Cu privire la organizarea și desfășurarea aniversării consacrate a 35 ani de

3.

4.

5.

6.

7.
8.

la fondarea sectorului Botanica.
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea bilunarului de amenajare şi I. Coroi, şef, Secţia
salubritate.
coordonare, imobile şi servicii
comunale
Cu privire la procesul de pregătire pentru perioada estivală a anului 2012, A.Ivanu, şef, Direcţia educaţie,
precum şi cu privire la activitatea taberei de odihnă pentru copii “Poieniţa tineret şi sport
veselă” şi a taberei pentru copiii orfani din gimnaziul internat nr.2
„Alunelul”.
Cu privire la activitatea Preturii sectorului, a subdiviziunilor subordonate Şef, Secţia coordonare, imobile
acesteia în domeniul gestionării fondului locativ în perioada toamnă – iarnă şi servicii comunale
20011-2012, precum şi acţiunile de pregătire pentru sezonul rece 2012 –
2013.
Cu privire la pregătirea pentru sezonul estival 2012 de către instituţiile cu Iu. Goţuleac – şef, Secţia
profil alimentar, profilaxia intoxicaţiilor alimentare şi infectărilor intestinale social-economică
acute din sector.
Cu privire la nivelul de pregătire a serviciilor comunale şi a fondului locativ I.Coroi, şef, Secţia coordonare,
din sector către sezonul rece 2012-2013.
imobile şi servicii comunale
Cu privire la acţiunile realizate de Secţia social-economică în vederea Iu. Goţuleac – şef, Secţia
comercializării produselor agricole, de la producător, în pieţele şi social-economică
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iarmaroacele din sector.
9.

10.

11.
12.

Cu privire la organizarea activităţii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar A.Ivanu – şef, Direcţia
şi a subdiviziunilor responsabile, din sector, pentru şcolarizarea copiilor
educaţie, tineret şi sport, sec.
Botanica; V.Ioniţă - şef,
Direcţia pentru protecţia
dreptului copilului
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Hramului municipiului Chişinău.
A.Iuraşcu, vicepretor
B.Prepeliţa, vicepretor
I.Diacon, secretarul Preturii
Cu privire la activitatea Preturii sectorului şi a subdiviziunilor responsabile I.Coroi, şef, Secţia coordonare,
de gestionarea fondului locativ, pentru perioada toamnă-iarnă 2012 – 2013. imobile şi servicii comunale
Cu privire la nivelul de pregătire în domeniul protecţiei civile de către şef, Secţia protecţie civilă
instituţiile din sfera economiei naţionale din sector.

A.Iuraşcu

10.09.12

A.Iuraşcu
B.Prepeliţa

08.10.12

B.Prepeliţa

08.10.12

B.Prepeliţa

19.11.12

Directorii ÎMGFL

B.Prepeliţa

permanent

Iu. Goţuleac – şef, Secţia
social-economică
Gh.Burduja, contabil-şef

A.Iuraşcu

permanent

B.Prepeliţa

permanent

I.Vrabie, şef, Secţia
arhitectură, construcţii şi
renovare
V.Mereşevschi, şef, Secţia
administraţie publică

B.Prepeliţa

permanent

I.Diacon

permanent

II. Şedinţele operative
1.
2.
3.
4.

5.

1Despre activitatea ÎMGFL privind achitarea de către locatari a datoriilor la
serviciile comunale
2Cu privire la respectarea regulilor de comerţ şi combatere a comerţului
neautorizat
3Cu privire la respectarea limitelor de consum a resurselor termoenergetice
în organizaţiile bugetare
4Cu privire la depistarea şi combaterea construcţiilor neautorizate

Cu privire la activitatea Comisiilor care activează în cadrul Preturii.

6.

5Cu privire la starea sanitaro – epidemiologică în sector

Centrul de medicină preventivă

A.Iuraşcu

permanent

7.

6Cu privire la situaţia criminogenă în sector

V.Guriţenco

permanent

8.

7Cu privire la achitarea impozitului funciar şi pe imobil

S. Paiu - comisar,
Comisariatul de poliţie
Iu. Şişianu – şef, Oficiul fiscal

B.Prepeliţa

permanent

9.

8Cu privire la activitatea Direcţiei pentru protecţia dreptului copilului

V.Ioniţă – şef, Direcţia pentru
protecţia dreptului copilului

A.Iuraşcu

permanent

10. 9Cu privire la prestarea serviciilor de asistenţă medicală

11. 1Cu privire la acordarea asistenţei sociale

V. Puiu – şef, Asociaţia
medical – teritorială a
sectorului
C.Olaru– şef, Direcţia asistenţa
socială

A.Iuraşcu
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permanent

A.Iuraşcu

permanent

III. Şedinţele Comisiilor
Denumirea Comisiei

Preşedinte

Responsabili

Programul de activitate

1

Comisia pentru combaterea comerţului neautorizat

A.Iuraşcu

Iu. Goţuleac

509, la necesitate

2

Comisia administrativă

B.Prepeliţa

P. Miron

604, fiecare joi, 1500

3

Comisia pentru combaterea alcoolismului şi narcomaniei

A.Iuraşcu

Iu.Goţuleac

509, o dată în lună

4
5
6

Comisia pentru problemele minorilor
Comisia pentru evidenţa şi distribuirea ajutoarelor umanitare
Comisia sanitaro-ecologică

A.Iuraşcu
A.Iuraşcu
B.Prepeliţa

V.Ioniţă
L.Tetelea
I. Ciorici

604, fiecare miercuri, 1400
la necesitate
sala festivă, fiecare vineri, 11 00

7

Comisia pentru probleme locative

B.Prepeliţa

I.Coroi

511, la necesitate

8

Comisia pentru măsurile de achitare a restanţelor la buget, Fondul
Social şi Complexul termoenergetic.
Comisia pentru combaterea construcţiilor neautorizate şi ocupării ilicite
a loturilor de pământ

B.Prepeliţa

Gh.Burduja
Iu. Şişianu
I.Vrabie

604, la necesitate

9

B.Prepeliţa

511, la necesitate

IV. Măsuri instructiv-metodice
Nr.
d/o
1.
2.
3.

Acţiuni
Instruirea şefilor de Secţii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării
performanţelor profesionale ale funcţionarilor .
Promovarea cunoştinţelor juridice în domeniul respectării drepturilor
omului
Instruirea specialiştilor din aparatul Preturii privind respectarea
cerinţelor de fond şi formă în elaborarea scrisorilor de răspuns.

Executor

Responsabilul

Data

E. Lehova

I. Diacon

ianuarie

A.Iuraşcu

V.Ioniţă

martie

E. Lehova
V.Nicolaescu

I. Diacon

martie
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V. Acţiuni organizatorice
Nr.
d/o
1.

Acţiuni

Executor

Data

Secţia arhitectură, construcţie şi
renovare
Secţia Protecţie Civilă

permanent

2.

Controale privind depistarea şi combaterea construcţiilor neautorizate
în teritoriu.
Controale privind starea protecţiei civile la obiectivele din teritoriu.

3.

Controlul sanitar în teritoriu.

permanent

4.

Participarea/organizarea târgurilor locurilor vacante de muncă.

Secţia coordonare, servicii
comunale şi imobile
Agenţia de ocupare a forţei de
muncă

permanent

permanent

VI. Acţiuni organizatorice şi cultural - sportive
Nr.
d/o
1.

Acţiuni
Realizarea acţiunilor ce ţin de:

-

sărbătoarea “Mărţişor - 2012”
sărbătoarea “Ziua internaţională a Femeii”;
Sărbătorile de Sfintele Paşti şi Paştele Blajinilor;
Ziua angajaţilor din domeniul serviciilor comunale;
Ziua Internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
Ziua Victoriei şi comemorării eroilor căzuţi pentru apărarea Patriei;
Ziua Europei;
Ziua Internaţională a Familiei;
Ziua Sportului;
Ziua Mondială a Copilului;
Ziua lucrătorilor medicali şi a farmacistului;
Ziua Internaţională a Mişcării Olimpice;
Ziua Independenţei Republicii Moldova;
Sărbătoarea „Limba Noastră”;
Ziua Cunoştinţelor;
Ziua Armatei Naţionale;

Executor
Compartimentele Preturii

Responsabilul
V.Guriţenco
B.Prepeliţa
A.Iuraşcu
I.Diacon

Data
Conform planului

01.03.2012
08.03.2012
16-23.04.2012
25.04.2012
01.05.2012
09.05.2012
09.05.2012
15.05.2012
20.05.2012
01.06.2012
18.06.2012
23.06.2012
27.08.2012
31.08.2012
01.09.2012
03.09.2012

-
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27.09.2012
01.10.2012
05.10.2012
14.10.2012
19.10.2012
30.10.2012
31.10.2012
09.11.2012
13.11.2012
16.11.2012
Noiembrie 2012
18.12.2012
19.11.2012
27.12.2012
Decembrie 2012
– Ianuarie 2013
La necesitate

Ziua Mondială a turismului
Ziua Internaţională a oamenilor în etate;
Ziua Pedagogului;
Sărbătoarea „Hramul oraşului”;
Ziua Juristului;
Ziua Radioului naţional;
Ziua Automobilistului;
Ziua Internaţională a orbilor;
Ziua Pompierilor;
Ziua naţională a Tineretului;
Ziua Recrutului;
Ziua Poliţiei;
Ziua Internaţională a invalizilor;
Ziua Actorului;
Sărbătorile de iarnă

- Organizarea consfătuirilor cu conducătorii unităţilor economice,
organizaţii şi instituţii

Secretarul Preturii,

Ion DIACON

