
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                                     DECIZIE nr. 5/
din  30 septembrie 2022

                                                                                                             PROIECT
Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2022

      În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46, art. 51 din Legea nr. 436/2006 privind
administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.
100/2017 cu privire  la actele normative, în scopul eficientizării executării prevederilor
deciziilor Consiliului raional, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional
adoptate în trimestrul II, 2022.
     2.  Președintele  raionului,  vicepreședinții  raionului,  șefii  direcţiilor,  secţiilor,
serviciilor din subordinea Consiliului raional:
- să asigure executarea tuturor prevederilor stipulate în deciziile Consiliului  raional
adoptate în perioada respectivă;
- să țină sub control deciziile aflate în curs de executare pînă la îndeplinirea integrală a
acestora.
     3. Aparatul președintelui raionului (specialistul responsabil):
- să țină controlul asupra termenelor de executare a deciziilor;
-  să  solicite  de  la  șefii  direcțiilor,  secțiilor,  serviciilor  informaţii  desfăşurate  despre
executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se
indice motivele;
-  în  baza  informațiilor  recepționate  să  elaboreze,  trimestrial  pînă  la  data  de  5  a
trimestrului următor a anului de gestiune, informația generalizatoare privind executarea
deciziilor în trimestrul precedent. 
     4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Comisiei
consultative de specialitate menținerea ordinii publice și drept.
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                    

Contrasemnat:
Secretara interimară a Consiliului raional,                                          Nina  RUSU  

VIZAT:
Serviciul juridic                                                         I. Malic



Notă informativă
privind executarea deciziilor Consiliului raional Strășeni adoptate în trimestrul II  al anului 2022 de

către şefii direcţiilor Consiliului raional în colaborare cu autorităţile administrației publice locale de
nivelul întâi din raion

În perioada  trimestrului  II  al  anului  2022,  Consiliul  raional  Strășeni  s-a  întrunit  într-o ședință
ordinară la 20 mai, la care au fost adoptate 47 decizii pe diverse domenii de activitate, dintre care:
- buget și finanțe – 10  decizii;
- educație – 3 decizii;
- raporturi de serviciu/muncă –  2 decizii;
- gestionarea patrimoniului public –  2 decizii
- asistență socială –  2 decizii
- medicină –  3 decizii
- stabilirea relațiilor de colaborare internațională – 2 decizii
- alte domenii –  24  decizii.

Nota  informativă  generalizată  este  elaborată  în  baza  informațiilor  prezentate  de  către  șefii
subdiviziunilor Consiliului raional care au avut la executare decizii  adoptate în trimestrul II, 2022.

Decizia 2/1. Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru activitate în
noul an de studii 2022-2023
Decizia este executată.
Decizia  2/2.  Cu  privire  la  activitatea  Direcției  generale  asistență  socială  privind  prestarea
serviciilor de îngrijire socială la domiciliu
Decizia este executată.
Decizia 2/3.  Cu privire la activitatea Secției  cultură, turism, tineret  și  sport privind evidența
monumentele de for public
Decizia este în curs de executare. Secția cultură, turism, tineret și sport este în proces de elaborare a
Planului de acțiuni privind protejarea și menținerea monumentelor de for public în raza raionului.
Decizia 2/4. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi
serviciul civil în august 2022 - ianuarie 2023
Decizia este în curs de executare.
Decizia 2/5. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru
anii 2022-2025
Decizia  este  în curs de executare.  Serviciul  ftiziopneumologic,  în  perioada semestrului  I  al  anului
2022, a luat la evidență 24 de bolnavi activi de tuberculoză. Dintre ei – 22 cu formă pulmonară și 2 cu
formă extrapulmonară, baciliferi – 13 pacienți, cu distrucție pulmonară – 8 pacienți, copii cu forme
active  de  tuberculoză  nu  au  fost  depistați,  cu  reactivare  de  proces  TB –  4  pacienți,  decedați,  cu
progresare procesului specific – 3 pacienți. cu forme MDR-absent, 6 pacienți din 18 cu forme tardive
(33,3%). La moment, în tratament sunt antrenați 42 de paciență. Abandonuri nu sunt. În contingent,
actualmente, sunt 67 de bolnavi.
Serviciul ftiziopneumologic conlucrează cu Centrul de sănătate Publică în scopul stabilirii grupurilor
de  risc  și  inițierea  graficului  de  vizită  la  centrele  de  sănătate  teritoriale  pentru  detectarea  prin
microradiografie a proceselor pulmonare specifice.
Decizia 2/6. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al infecției
HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2026
Decizia  este  în  curs  de executare.  Permanent  sunt  efectuate  măsuri  de depistare  și  monitorizare  a
pacienților  cu  HIV/SIDA.  În  primul  semestru  al  anului  2022,  au  fost  depistați  10  pacienți  cu
diagnosticul HIV confirmat. La tratament antiretroviral se află 6 pacienți, dintre care o gravidă.
Decizia 2/7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
Decizia este executată parțial.
Decizia 2/8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
Decizia este executată parțial, procurarea dronelor și a stingătoarelor nu s-a efectuat.
Decizia 2/9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional



Decizia este în curs de executare. În sistemul informațional s-au efectuat toate operațiunile ce țin de majorarea
alocațiilor bugetare a instituțiilor publice menționate în prezenta decizie. 
Decizia 2/10.  Cu privire la casarea bunurilor uzate
Decizia este executată integral.
Decizia 2/11. Cu privire la casarea bunurilor uzate
Decizia este executată integral.
Decizia 2/12. Cu privire la casarea bunurilor uzate
Decizia este executată integral.
Decizia 2/13. Cu privire la casarea bunurilor uzate
Decizia este executată.
Decizia 2/14. Cu privire la transmiterea bunurilor
Decizia este executată.
Decizia 2/15. Cu privire la casarea bunurilor uzate
Decizia este executată.
Decizia 2/16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/9 din 18 iunie 2021
Decizia este executată.
Decizia 2/17. Cu privire la instituirea Burselor Consiliului raional pentru susținerea elevilor dotați
Decizia este în curs de executare.
Decizia 2/18. Cu privire la casarea bunurilor uzate
Decizia este executată.
Decizia 2/19. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 16 martie 2022
Decizia este executată.
Decizia 2/20. Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor medico-
sanitare publice  
Decizia este executată.
Decizia 2/21. Cu privire la transmiterea în comodat a unei încăperi 
Decizia este executată.
Decizia 2/22. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/2 din 21 noiembrie 2019
Decizia este executată.
Decizia  2/23.  Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor  Consiliului  raional  adoptate  în
trimestrul I, 2022 
Decizia este executată.
Decizia  2/24.  Cu  privire  la  instituirea  Comisiei  de  evaluare  și  validare  a  indicatorilor  de
performanţă a activităţii instituţiilor medico-sanitare publice
Comisia de evaluare și validare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiilor medico-sanitare
publice  și-a  desfășurat  activitatea  conform Regulamentului  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.
567/2021, cu completările și modificările ulterioare. 
Rezultatele evaluării indicatorilor de performanță ai instituțiilor medico-sanitare publice, consemnate
în procese-verbale, în baza cărora au fost elaborate dispozițiile președintelui raionului cu privire la
stabilirea suplimentului la salariu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, au fost expediate
Ministerului Sănătății al Republicii Moldova.
Decizia 2/25. Cu privire la defrișarea arborilor
Decizia  este executată  parțial.  A fost  organizată  procedura de vânzare a arborilor  pe picior.  Masa
lemnoasă în volum de 98m3, echivalent a 22 de arbori din fâșiile de protecție a drumului public local
de interes raional L415 R1-Roșcani-Stația Ghidighici, a fost vândută la prețul de 77 699,79 lei (fără
TVA) agentului economic “Pavaj Construct” SRL, care a finisate lucrările de defrișare.
Referitor la plantarea arborilor în locul celor defrișați din fâșiile de protecție a drumurilor publice de
interes raional este elaborat un plan de defrișare a arborilor în toamna anului 2022 de Ziua națională de
înverzire a plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră”.
Decizia 2/26. Cu privire la casare bunurilor uzate
Decizia este executată.
Decizia 2/27. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/38 din 16 martie 2022 
Decizia este executată.
Decizia 2/28. Cu privire la modificarea anexei nr. 5 la Decizia Consiliului raional nr. 1/38 din 16
martie 2022 
Decizia este executată.



Decizia 2/29. Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Decizia Consiliului raional nr. 8/13 din 17
decembrie 2021
Decizia este executată integral.
Decizia 2/30. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului
președintelui raionului
Decizia este în executare permanentă.
Decizia 2/31. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției
generale asistență socială
Decizia este în executare permanentă.
Decizia  2/32.  Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare  și  funcționare a Secției
finanțe
Decizia este în executare permanentă.
Decizia  2/33.  Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare  și  funcționare a Secției
cultură, turism, tineret și sport
Decizia este în executare permanentă.
Decizia 2/34. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției
generale educație
Decizia este în executare permanentă.
Decizia 2/35. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului
juridic
Decizia este în executare permanentă.
Decizia 2/36. Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere
Decizia este executată.
Decizia 2/37. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/32 din 24 septembrie
2021
Decizia este executată.
Decizia 2/38. Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale 
Decizia este în derulare până la finele anului 2022.         
Decizia 2/39. Cu privire la luarea în evidență contabilă a construcției finalizate - bun proprietate
publică a raionului,  imobilul Complexul sportiv,  amplasat în s. Pănășești
Decizia este în curs de executare.  Materialele și documentația pe bunul imobil nominalizat au fost
transmise  la  Agenția  pentru  Supraveghere  Tehnică  pentru  avizarea  procesului-verbal  la  recepția
lucrărilor.  După parvenirea  documentelor  avizate,  bunul  imobil  va  fi  luat  în  evidență  contabilă  și
înregistrat la Serviciul Cadastral Teritorial Strășeni, în conformitate cu legislația în vigoare.
Decizia 2/40. Cu privire la transmiterea bunurilor
Decizia este în curs de executare.
Decizia 2/41. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Raionul Strășeni, Republica
Moldova și Județul Sibiu, România
Decizia este în curs de executare.
Decizia 2/42. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional în instanţa de judecată
Decizia este în executare permanentă.      
Decizia 2/43. Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean
Iași,  România,  pentru  susținerea  proiectului  ,,Reconstrucția  acoperișului  blocului  “B”   a
Instituției Medico-Sanitare Publice  Spitalul raional Strășeni, str. T. Ciorba 11/1, mun. Strășeni,
raionul Strășeni” și garantarea contribuției de către Consiliul raional Strășeni
Decizia este în curs de executare.
Decizia 2/44. Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean
Maramureș,  România,  pentru  susținerea  proiectelor  ,,Construcția  acoperișului  Centrului  de
odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul
Strășeni”,  ,,Dotarea cu mobilier a Centrului de plasament temporar pentru refugiați,  amplasat
în  Centrul  de  odihnă și  agrement  pentru copii  și  tineret  ”Divertis”,  str.  Ocolul  silvic,  mun.
Strășeni, raionul Strășeni” și garantarea contribuției de către Consiliul  raional Strășeni
Decizia este în curs de executare.
Decizia  2/45.  Cu  privire  la  aprobarea  Planului  teritorial  de  intensificare  a  procesului  de
vaccinare
În  scopul  executării  deciziei,  Instituția  Medico-Sanitară  Publică  Centrul  de  Sănătate  Strășeni  a
organizat  în  luna  mai  un  seminar  cu  participarea  reprezentaților  instituțiilor  preșcolare,  școlare,
asistența socială, administrația publică locală (peste 250 persoane), care ulterior au repartizat pliante



cetățenilor din localități privind importanța vaccinării. În perioada lunilor iunie-august s-au desfășurat
semnare de instruire cu lucrătorii medicali (peste 200 persoane), cărora li s-a indicat programul pentru
îmbunătățirea vaccinării. Totodată au avut loc publicații în grupul Viber al instituției despre acțiunile
lucrătorilor  medicali  în  campanie,  convorbiri  individuale  cu persoanele  care  refuză  vaccinarea  (au
început  vaccinarea  după  program  individual),  discuții  cu  persoanele  la  domiciliul  cu  înmânarea
pliantelor despre rolul vaccinelor (s-au vaccinat în această perioadă peste 41 de persoane), confirmarea
listelor persoanelor plecate temporar peste hotare (5432 persoane).
Decizia 2/46. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2022
Decizia este executată integral.
Decizia 2/47. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Raionul Străşeni din 
Republica Moldova și Județul Galați din România
Decizia este în curs de executare.

Aparatul președintelui raionului



                                                                                                                                                     Anexă                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       la Nota informativă  „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                                                     Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2022”

Numărul
Deciziei

Denumirea În curs de
executare

Neexecutat Cauza
neexecutării

Responsabili
de executare

2/1 Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor 
de învăţământ pentru activitate  în noul an de 
studii 2022 - 2023

Executat Caciuc Lucia, șefă a 
Direcției generale educație

2/2 Cu privire la activitatea Direcției generale 
asistență socială privind prestarea serviciilor de 
îngrijire socială la domiciliu

Executat Cobzac Cleopatra, șefă a 
Direcției generale asistență 
socială

2/3 Cu privire la activitatea Secției cultură, turism, 
tineret și sport privind evidența monumentele de
for public

În curs de
executare

Mereuță Veaceslav, șef al 
Secției cultură, turism, 
tineret și sport

2/4 Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul
militar în termen, termen redus şi serviciul civil 
în august 2022 - ianuarie 2023

În curs de
executare

Tudorica Serghei, 
comandant al Centrului 
Militar Teritorial Strășeni

2/5 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de
răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025

În curs de
executare

Șoimu Ioana, directoare a 
Instituției Medico-Sanitare 
Publice Spitalul 
raional Strășeni

2/6 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de
prevenire și control al infecției  HIV/SIDA și al 
infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 
2022-2026

În curs de
executare

Șoimu Ioana, directoare a 
Instituției Medico-Sanitare 
Publice Spitalul 
raional Strășeni

2/7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
componenta raională

Executat
parțial

Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe

2/8 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
Fondul de rezervă

Executat
parțial

Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe

2/9 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
bugetul raional

În curs de
executare

Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe

2/10 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executat Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe



2/11 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executat Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe

2/12 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executat Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe

2/13 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executat Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului administrativ-
financiar, contabilă-șefă în 
Aparatul președintelui 
raionului

2/14 Cu privire la transmiterea bunurilor Executat Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului administrativ-
financiar, contabilă-șefă în 
Aparatul președintelui 
raionului

2/15 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executat Cobzac Cleopatra, șefă a 
Direcției generale asistență 
socială

2/16 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 5/9 din 18 iunie 2021

Executat Caciuc Lucia, șefă a 
Direcției generale educație

2/17 Cu privire la instituirea Burselor Consiliului 
raional pentru  susținerea elevilor dotați

Executare
permanentă

Caciuc Lucia, șef al 
Direcției generale educație

2/18 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executat Caciuc Lucia, șefă a 
Direcției generale educație

2/19 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 1/3 din 16 martie 2022

Executat Caciuc Lucia, șefă a 
Direcției generale educație

2/20 Cu privire la coordonarea devizelor de venituri 
şi cheltuieli ale instituţiilor medico-sanitare 
publice  

Executat Malic Ion, specialist 
principal al Serviciului 
juridic

2/21 Cu privire la transmiterea în comodat a unei 
încăperi 

Executat Malic Ion, specialist 
principal al Serviciului 
juridic

2/22 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 7/2 din 21 noiembrie 2019  

Executat Rusu Nina, secretară 
interimară a Consiliului 
raional

2/23 Cu privire la derularea executării deciziilor 
Consiliului raional adoptate în  trimestrul I, 
2022 

Executat Rusu Nina, secretară 
interimară a Consiliului 
raional

2/24 Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și Executat Malic Ion, specialist 



validare a indicatorilor de  performanţă a 
activităţii instituţiilor medico-sanitare publice

principal al Serviciului 
juridic

2/25 Cu privire la defrișarea arborilor Executat
parțial

Botnaru Sergiu, 
vicepreședinte al raionului
Serviciul agricultură, relații
funciare, cadastru și 
patrimoniu
Serviciul juridic

2/26 Cu privire la casare bunurilor uzate Executat Sîrbu Nicolae, șef al Secției
construcții și transport

2/27 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 1/38 din 16 martie  2022 

Executat Jardan Viorel, președinte al
raionului

2/28 Cu privire la modificarea anexei nr. 5 la Decizia 
Consiliului raional nr. 1/38 din 16 martie 2022 

Executat Caciuc Lucia, șefă a 
Direcției generale educație

2/29 Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Decizia 
Consiliului raional nr. 8/13 din 17 decembrie 
2021

Executat Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe

2/30 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Aparatului 
președintelui raionului

Executare
permanentă

Jardan Viorel, președinte al
raionului

2/31 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcției generale 
asistență socială

Executare
permanentă

Cobzac Cleopatra, șefă a 
Direcției generale asistență 
socială

2/32 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Secției finanțe

Executare
permanentă

Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe

2/33 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Secției cultură, 
turism, tineret și sport

Executare
permanentă

Mereuță Veaceslav, șef al 
Secției cultură, turism, 
tineret și sport

2/34 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcției generale 
educație

Executare
permanentă

Caciuc Lucia, șefă a 
Direcției generale educație

2/35 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului juridic

Executare
permanentă

Malic Ion,  specialist 
principal al  Serviciului 
juridic

2/36 Cu privire la instituirea Comisiei privind 
licitaţiile cu strigare şi cu reducere

Executat Malic Ion,  specialist 
principal al  Serviciului 



juridic
2/37 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 6/32 din 24 septembrie  2021
Executat Malic Ion,  specialist 

principal al  Serviciului 
juridic

2/38 Cu privire la Programul de acordare a 
concediilor de odihnă anuale 

În executare
până la finele
anului 2022

Malic Ion,  specialist 
principal al  Serviciului 
juridic

2/39 Cu privire  la luarea în evidență contabilă  a 
construcției finalizate - bun proprietate publică a
raionului, imobilul Complexul sportiv, amplasat 
în s. Pănășești
          

În curs de
executare

Serviciul agricultură, relații
funciare, cadastru și 
patrimoniu
Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului administrativ-
financiar, contabilă-șefă în 
Aparatul președintelui 
raionului

2/40 Cu privire la transmiterea bunurilor În curs de
executare

Malic Ion,  specialist 
principal al  Serviciului 
juridic

2/41 Cu privire la aprobarea  Acordului de cooperare 
între Raionul Strășeni, Republica Moldova și 
Județul Sibiu, România

În curs de
executare

Jardan Viorel, președinte al
raionului

2/42 Cu privire la desemnarea reprezentanților 
Consiliului raional în instanţa de judecată  

Executare
permanentă

Jardan Viorel, președinte al
raionului

2/43 Cu privire la solicitarea finanțării 
nerambursabile din partea Consiliului Județean 
Iași, România, pentru susținerea 
proiectului ,,Reconstrucția acoperișului blocului 
“B”  a Instituției Medico-Sanitare Publice  
Spitalul raional Strășeni, str. T. Ciorba 11/1, 
mun. Strășeni, raionul Strășeni” și garantarea 
contribuției de către Consiliul raional Strășeni

În curs de
executare

Jardan Viorel, președinte al
raionului

2/44 Cu privire la solicitarea finanțării 
nerambursabile din partea Consiliului Județean 
Maramureș, România, pentru susținerea 
proiectelor ,,Construcția acoperișului Centrului 
de odihnă și agrement pentru copii și tineret 
”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, 
raionul Strășeni”,  ,,Dotarea cu mobilier a 
Centrului de plasament temporar pentru 

În curs de
executare

Jardan Viorel, președinte al
raionului



refugiați,  amplasat în Centrul de odihnă și 
agrement pentru copii și tineret ”Divertis”, str. 
Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul Strășeni” și 
garantarea contribuției de către Consiliul  
raional Strășeni

2/45 Cu privire la aprobarea Planului teritorial 
de intensificare a procesului de vaccinare

În curs de
executare

Jardan Viorel, președinte al
raionului
Echipa de coordonare a 
procesului de vaccinare 

2/46 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru 
anul 2022

Executat Schirliu Valeria, șefă a 
Direcția finanțe

2/47 Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare 
între Raionul Străşeni din Republica Moldova și
Județul Galați din România

În curs de
executare

Jardan Viorel, președinte al
raionului

Aparatul președintelui raionului 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

„Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2022”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Conform art.  51 alin.  2  lit.  e)  din  Legea  nr.  436/2006 privind  administraţia  publică  locală,  cu
modificările și completările ulterioare, Aparatul președintelui raionului „supraveghează executarea
de către instituţiile subordonate a deciziilor consiliului raional şi a dispoziţiilor emise de către
preşedintele  raionului”,  iar  art. 53 alin.  1 lit  a)  din legea nominalizată  prevede că președintele
raionului  „asigură executarea deciziilor consiliului raional”. Finalitățile urmărite prin adoptarea
actului respectiv vor contribui esențial la eficientizarea executării prevederilor deciziilor Consiliului
raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie constă în asigurarea monitorizării acțiunilor întreprinse
de  subdiviziunile  Consiliului  raional  în  vederea  executării  celor  47  decizii  adoptate  în  ședința
ordinară a Consiliului raional din 20 mai 2022.
4. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative,  proiectul  deciziei  a  fost  avizat  de  către  președintele  raionului,  Serviciul  juridic,
secretarul interimar al Consiliului raional Strășeni.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Strășeni
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Strășeni.
Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică
legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Aparatul președintelui raionului                                                       

http://www.crstraseni.md/
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