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     DISPOZIŢIE 

 

Din 26.05.2014                                   or.Cimişlia                                    nr. 118 – d 
 

Cu privire la instituirea grupului coordonator 

în scopul elaborării Planului Strategic 

de Dezvoltare Socio-Economică al oraşului 

Cimişlia pentru perioada 2015-2020 

 

         În conformitate cu art. 3 art. 4 (1) din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr. 435 din 28.12.2006, art. 29 (1) c), f), g), i), n), x) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436 din 28.12.2006, cu decizia consiliului orășenesc Cu privire la  Planul 

Strategic de Dezvoltare Socio – Economică al or. Cimişlia pentru perioada 2015 – 2020 nr. 

4/9 din 20.05.201, cu Proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, cu 

Planul de Acțiuni prevăzut de Memorandumul de Înțelegere semnat la data de 15.05.23013 

dintre or. Cimișlia și LGSP,  în scopul elaborării Planului Strategic de Dezvoltare Socio-

Economică al oraşului Cimişlia pentru perioada 2015-2020 DISPUN: 

  

   1. A forma grupul de lucru pentru organizarea procesului de elaborare a Strategiei de 

dezvoltare socio-economice a oraşului Cimişlia pentru oerioada anilor 2015 – 2020 (în 

continuare – Grup de Lucru) în următoarea componenţă: 

 - Gheorghe Răileanu – primar, preşedintele Grupului de Lucru, 

 - Sergiu Vîrlan – viceprimar, 

 - Florin Berejan – viceprimar, 

 - Leonid Fedorenco – secretar interimar al consiliului orăşenesc, 

 - Corina Turutea – contabil – şef în primăria oraşului, 

 - Alexandru Şterbeţ – specialist în scrierea proiectelor, 

 - Nadejda Onu – specialist în reglamentarea regimului funciar, 

 - Tamara Pascari – medic șef sanitar de stat al raionului Cimișlia, medic șef CSP, 

 - Tatiana Mihailov – asistent social comunitar, 

 - Nicolae Hristov – specialist pe probleme de tineret şi sport, 

 - Victor Acălugăriţei – manager – şef al întrprenderii municipale, 

 - Larisa Borodin – directorul liceului teoretic „Ion Creangă” din or. Cimişlia, 

 - Liliana Nicuţă – directorul grădiniţei „Făt – Frumos” din or. Cimişlia, 

 - Mariana Golovatîi – directorul Casei de Cultură din or. Cimişlia, 

 - Ludmila Capcelea – directorul ÎMSP „Centrului de Sănătate Cimişlia”, 

 - Iurie Răileanu – preşedinte a asociaţiei patronale „Progres – Cim”, 

 - Vadim Florea – preşedinte a asociaţiei „Taur”, 

 - Cristina Şoldan - specialist pentru relaţii cu publicul. 

   2. A stabili următoarele sarcini pentru Grupul de Lucru: 

 - stabilirea relaţiilor de colaborare cu principalii actori comunitari, 

 - participarea la toate activităţile planificate în proiect: întruniri, training-uri etc., 

 - colectarea informaţiei pentru studiul de potenţial al oraşului, 

 - analiza datelor şi elaborarea proiectului strategiei de dezvoltare economică locală, 
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 - elaborarea proiectului strategiei de dezvoltare socio-economică a oraşului, 

 - organizarea procesului de consultare publică a proiectului strategiei de dezvoltare 

 socio-economică a oraşului, 

 - elaborarea fişelor de proiecte pentru principalele acţiuni din strategie, 

 - evaluarea şi monitorizarea procesului de implimentare a strategiei elaborate, 

 - actualizarea permanentă a strategiei. 

   3. Pentru facilitarea şi eficentizarea activităţii Grupului de Lucru a forma un grup 

coordonator pentru organizarea procesului de planificare strategică în următoarea 

componenţă: 

 - Gheorghe Răileanu – primar, preşedintele Grupului de Lucru, 

 - Sergiu Vîrlan – viceprimar, 

 - Florin Berejan – viceprimar, 

 - Leonid Fedorenco – secretar interimar al consiliului orăşenesc, 

 - Corina Turutea – contabil – şef în primăria oraşului, 

 - Alexandru Şterbeţ – specialist în scrierea proiectelor, 

 - Cristina Şoldan - specialist pentru relaţii cu publicul. 

   4. A stabili următoarele sarcini pentru grupul coordonator:  

-  coordonarea şi monitorizarea procesului de elaborare a Planului Strategic de 

Dezvoltare Socio-Economică al oraşului Cimişlia pentru perioada 2015-2020. 

 - convocarea activităţilor Grupului de Lucru conform planului calendaristic, 

 - colectarea informaţiei necesare pentru desfăşurarea activităţilor Grupului de 

 Lucru, 

 - suport logistic a activităţilor Grupului de Lucru. 

   5. Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziţii mi-o asum. 

 

 

 

 

Primarul       Gheorghe Răileanu 

 

 

 


