
 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. 6/
din      noiembrie  2022

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



Notă informativă
privind executarea deciziilor Consiliului raional Strășeni adoptate în trimestrul III al anului

2022 de către şefii direcţiilor Consiliului raional în colaborare cu autorităţile administrației
publice locale de nivelul întâi din raion

În perioada trimestrului III al anului 2022, Consiliul raional Strășeni s-a întrunit în două
ședințe extraordinare la 12 august, 23 septembrie și într-o ședință ordinară la 30 septembrie, la
care au fost adoptate 40 decizii pe diverse domenii de activitate, dintre care:
- buget și finanțe – 9 decizii;
- educație – 3 decizii;
- raporturi de serviciu/muncă – 3 decizii;
- relații funciare – 3 decizie;
- asistență socială – 2 decizii;
- sănătate – 2 decizii;
- administrație publică – 4 decizii;
- alte domenii – 14 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
III, 2022.

Decizia  nr.  3/1  Cu  privire  la  audierea  raportului  semianual  privind  executarea  bugetului
raional pentru anul 2022
Decizia este executată.
Decizia nr. 3/2 Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul an
de studii 2022-2023
Direcţia generală educaţie a întreprins măsuri concrete privind executarea integrală a deciziei:
-  a  monitorizat  realizarea  lucrărilor  de  reparaţie  curentă  în  toate  instituţiile  general  din
subordine și a asigurat finisarea lor demararea noului an şcolar. Au fost alocate în acest scop
188,575 lei;
- a asigurat sistemul de învăţământ cu cadre didactice calificate. În  instituţiile de tip liceal şi
gimnazial au fost realizate lucrări de reparație capitală a unor obiective în sumă de 2 875,754
lei;
- a asigurat şcolarizarea copiilor în raport de 99,97%. S-a asigurat şi monitorizat şcolarizarea
elevilor şi copiilor din familiile refugiate din Ucraina;
- a fost  coordonat şi  monitorizat procesul de organizare a alimentaţiei  elevilor din şcoli  şi
copiilor din grădiniţe din cadrul proiectului pilot de acordare a serviciilor de alimentaţie;
-  a asigurat transportarea elevilor la şcolile de circumscripţie;
- a asigurat toți elevii cu manuale şcolare prin sistemul de închiriere a manualelor inclusiv şi
asigurarea cadrelor didactice cu literatură metodică curriculară;
- a elaborat şi aprobat reţeaua de clase şi contingentul de elevi pentru anul şcolar 2022-2023; 
- procesul educaţional, începând cu 1 septembrie 2022 a demarat cu prezenţa fizică a elevilor
la şcoală.
Pentru funcţionalitatea tuturor  instituțiilor de învăţământ în  sezonul rece:
-  a  fost  asigurată  instruirea  şi  atestarea  operatorilor  tehnici  pentru  exploatarea  sistemelor
consumatoare de gaze naturale din toate instituţiile de învăţământ  
-  s-a efectuat testarea tehnică a cazanelor la gaze și verificarea coșurilor de fum și ventilație;
- a fost efectuată contractarea și achiziționarea cantităților necesare de combustibil solid pentru
perioada  rece  a  anului  pentru  instituțiile  consumatoare  de  combustibil  solid  Gimnaziile
Bucovăț, Dolna, Țigănești, Căpriana, ,,Ion Creangă” Micleușeni, Liceul Teoretic ,,Mitropolit
Nestor Vornicescu” Lozova.   
Decizia nr. 3/3 Cu privire la modificarea bugetului raional



Decizia  este  executată  parțial  din  motiv  că  Direcția generală  educație  nu  a  putut  efectua
transferuri, din lipsă de semnătură.
Decizia nr. 3/4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
Decizia este  executată  în  proporție  de  90%, din motiv că  la  moment  se  identifică  agenții
economici și se evaluează ofertele pentru Instituția Publică Liceul Teoretic “Mitropolit Nestor
Vornicescu” Lozova.
Decizia nr. 3/5 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional
Decizia este executată.
Decizia nr. 3/6 Cu privire la Consiliile administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice
în care  Consiliul raional Străşeni exercită calitatea de fondator
Decizia este executată.
Decizia  nr.  3/7  Cu  privire  la  modificarea  Deciziei  Consiliului  raional  nr.  7/2  din  21
noiembrie  2019                                                                                                   
Decizia este executată.
Decizia nr. 3/8 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional
Decizia este executată.
Decizia nr. 3/9 Cu privire la transmiterea bunurilor 
Decizia este în curs de executare.
Decizia  nr.  3/10  Cu  privire  la  aprobarea  Acordului  de  colaborare  cu  Asociația
Obștească ,,Parteneriate pentru fiecare copil”
Decizia este executată.
Decizia nr. 3/11 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional
Decizia este executată.
Decizia  nr.  3/12  Cu  privire  la  aprobarea  semnării  Acordului  de  cooperare  între  Raionul
Strășeni din Republica Moldova și Județul Bistrița - Năsăud din România
Decizia este în curs de executare, urmează procedura legală de aprobare a acordului de către
Consiliul Județean după avizarea acestuia de către  ministerele de resort.
Decizia  nr.  3/13  Cu  privire  la  aprobarea  semnării  Acordului  de  cooperare  între  Raionul
Strășeni din Republica Moldova și Județul Buzău din România
Acordul de cooperare a fost semnat la data de 25 august 2022 la Consiliul Județean Buzău din
România. În urma semnării acordului dat s-au stabilit pentru început efectuarea vizitelor de
lucru și schimbul de bune practici între colaboratorii instituțiilor publice din raionul Strășeni și
județul Buzău.
Decizia  nr.  3/14  Cu  privire  la  aprobarea  semnării  Acordului  de  cooperare  între  Raionul
Strășeni din Republica Moldova și Județul Constanța din România
Decizia este în curs de executare, urmează procedura legală de aprobare a acordului de către
Consiliul Județean după avizarea acestuia de către  ministerele de resort.
Decizia  nr.  3/15  Cu  privire  la  aprobarea  semnării  Acordului  de  cooperare  între  Raionul
Strășeni din Republica Moldova și Județul Mureș din România
Decizia este în curs de executare, urmează procedura legală de aprobare a acordului de către
Consiliul Județean după avizarea acestuia de către  ministerele de resort.
Decizia  nr.  3/16  Cu  privire  la  aprobarea  semnării  Acordului  de  cooperare  între  Raionul
Strășeni din Republica Moldova și Județul Neamț din România
Acordul de cooperare a fost semnat la Piatra – Neamț,  de către președintele raionului Strășeni
din Republica Moldova (V. Jardan) și președintele Consiliului Județean Neamț din România (I.
Arsene), astfel urmând schimburi de bune practici între cele două instituții.
Decizia nr. 3/17 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Decizia este executată.
Decizia  nr.  3/18  Cu  privire  la  numirea  în  funcţie  publică  de  conducere,  pe  perioadă
nedeterminată, prin concurs                                                              
Decizia este executată.



Decizia  nr.  3/19  Cu  privire  la  numirea  în  funcţie  publică  de  conducere,  pe  perioadă
nedeterminată, prin concurs                                                              
Decizia este executată.
Decizia nr. 3/20 Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în Consiliul raional Strășeni
Decizia este executată.
Decizia nr. 4/1 Cu privire la constatarea ilegalităților și eliberarea din funcție
În rezultatul efectuării controlului obligatoriu de legalitate a deciziei sus menționate, de către
Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, s-a constatat abatere de
la  prevederile  legale,  actul  fiind  emis  cu  încălcarea  legislației  în  vigoare.  Astfel,  Oficiul
teritorial Chișinău a notificat decizia și, respectiv, a solicitat abrogarea acesteia. Decizia este
suspendată de instanța de judecată.
Decizia  nr.  5/1  Cu privire  la   reorganizarea  prin  fuziune  (absorbție)  a  unor  instituţii  de
învăţământ   
Decizia este în curs de executare.
Gimnaziul  Ţigăneşti  (instituţie  absorbantă)  a  fost  reorganizat  prin  fuziunea  (absorbţia
Gimnaziului Oneşti), cu şcolarizarea elevilor în şcoala de circumscripţie Ţigăneşti începând cu
01 ianuarie 2023.
Procedurile de asigurare a transportului pentru elevi, angajarea cadrelor didactice în muncă
sunt în proces de derulare.
Decizia nr. 5/2  Cu privire la  realizarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățămînt din
raion în anul de studii 2021-2022   
Întru  executarea  deciziei  nominalizate,  Direcţia  generală  educaţie  de  comun  acord  cu
administraţiile instituţiilor de învăţământ, administraţiile publica locale de nivelele întâi și doi,
a planificat acţiuni de îmbunătăţire a condiţiilor de infrastructură pentru copii cu nevoi speciale
pe parcursul anului de studii 2022-2023.
Decizia nr. 5/3 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2022
Decizia este executată.
Decizia nr. 5/4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/9 din 20 mai 2022
Decizia este executată.
Decizia nr. 5/5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
Decizia este executată.
Decizia  nr.  5/6  Cu  privire  la  aprobarea  materialelor  de  stabilire  a  hotarelor  unității
administrativ–teritoriale a orașului Bucovăț
Decizia este executată. Executantul lucrărilor, Societatea Comercială “IMOBIL STAR” SRL, a
primit un exemplar de decizie și un exemplar a fost transmis Primăriei orașului Bucovăț
Decizia  nr.  5/7 Cu  privire  la  aprobarea  materialelor  de  stabilire  a  hotarelor  unității
administrativ–teritoriale a comunei Gălești
Decizia este executată. Executantul lucrărilor, Societatea Comercială “IMOBIL STAR” SRL, a
primit un exemplar de decizie și un exemplar a fost transmis Primăriei comunei Gălești.
Decizia  nr.  5/8  Cu  privire  la  aprobarea  materialelor  de  stabilire  a  hotarelor  unității
administrativ–teritoriale a satului Tătărești
Decizia este executată. Executantul lucrărilor, Societatea Comercială “IMOBIL STAR” SRL, a
primit un exemplar de decizie și un exemplar a fost transmis Primăriei satului Tătărești.
Decizia nr.  5/9  Cu privire la  derularea executării  deciziilor Consiliului  raional adoptate în
trimestrul II, 2022
Decizia este executată.
Decizia nr. 5/10 Cu privire la transmiterea bunurilor 
Decizia este executată. S-a întocmit actul de primire-predare a bunurilor transmise cu titlul
gratuit și factura fiscală de transmitere a bunurilor către Biblioteca Publică Raională ”Mihail
Sadoveanu”.



Decizia  nr.  5/11  Cu  privire  la  transmiterea  costurilor  investiţionale  formate  în  urma
achiziționării de servicii, lucrărilor de construcții, reconstrucții din contul mijloacelor bugetului
raional                                                                               
Decizia este în curs de executare.
Decizia  nr.  5/12  Cu privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  utilizarea  mijloacelor  de
transport aflate în administrarea Aparatului președintelui raionului
Decizia  este  în  executare  permanentă.  Verificarea  conducătorilor  auto  și  a  mijloacelor  de
transport  se  efectuează  zilnic.  În  baza  foilor  de  parcurs  se  duce  evidența  carburanților.
Transportul este oferit conform solicitărilor angajaților din cadrul Consiliului raional.
Decizia  nr.  5/13  Cu  privire  la  modificarea  Deciziei  Consiliului  raional  nr.  7/2  din  21
noiembrie 2019                                                                                                   
Decizia este executată.
Decizia nr. 5/14  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/47 din 20 mai
2022
Decizia este în curs de executare.
Decizia nr. 5/15 Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituţii medico-
sanitare publice
Decizia este în curs de executare.
Decizia  a  fost  transmisă  de  către  Instituția  Medico-Sanitară  Publică  Centrul  de  Sănătate
Strășeni  la   Ministerul  Sănătății  și  Compania  Națională  de  Asigurări  în  Medicină.  Prin
dispozițiile  președintelui  raionului  au  fost  completate  statele  de  personal  ale  Centrului  de
Sănătate Strășeni cu personalul Centrului de Sănătate Micăuți și, respectiv, a fost preavizată,
sub semnătură, șefa interimară a Centrului de Sănătate Micăuți.
Decizia nr. 5/16 Cu privire la instituirea Complexului Sportiv Raional Strășeni
Decizia  este executată.  Au fost  emise  dispozițiile  președintelui  raionului  privind aprobarea
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru  numirea în funcție a
directorului  Instituției  Publice  Complexul  Sportiv  Raional  Strășeni,  privind  constituirea
Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al complexului și, respectiv, la data
de 2 noiembrie a fost  anunțat  concursul cu publicare pe pagina web oficială și  plasare pe
panoul informativ ale Consiliului raional.
Decizia nr.  5/17  Cu privire la  aprobarea semnării  Acordului  de  cooperare  între Raionul
Străşeni din Republica Moldova și Județul Vâlcea din România
Decizia este în curs de executare,  urmează procedura legală de aprobare a acordului de către
Consiliul Județean după avizarea acestuia de către  ministerele de resort.
Decizia nr. 5/18  Cu privire la Raportul despre rezultatele inspectării financiare complexe la
Consiliul raional Strășeni  
Decizia este executată. Conform planului de acțiuni elaborat și aprobat prin decizia consiliului,
s-a transmis informația Inspecției Financiare despre măsurile întreprinse în vederea înlăturării
iregularităților depistate.
Decizia nr. 5/19 Cu privire la acordul transmiterii unui mijloc de transport
Decizia  este  în  curs  de  executare.  Instituția  Medico-Sanitară  Publică  Centrul  de  Sănătate
Strășeni  a  transmis  decizia  la  Ministerul  Sănătății  și  Compania  Națională  de  Asigurări  în
Medicină.

Aparatul președintelui raionului



                                                                                                                                                     Anexă                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       la Nota informativă  „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                                                     Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2022”

Numărul
Deciziei

Denumirea În curs de
executare

Neexecutat Cauza
neexecutării

Responsabili
de executare

3/1 Cu privire la audierea raportului semianual 
privind executarea bugetului raional pentru anul 
2022

Executată Schirliu Valeria, șefă a 
Secției finanțe

3/2 Cu privire la pregătirea instituţiilor de 
învăţământ pentru activitate în noul an de studii 
2022-2023

Executată Direcția generală educație

3/3 Cu privire la modificarea bugetului raional Executată
parțial

Direcția generală
educație nu a efectuat
transferuri din lipsă

de semnătură.

Schirliu Valeria, șefă a 
Secției finanțe

3/4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
componenta raională

Executată în
proporție de

90%

Se identifică agenți
economici  și se

evaluează ofertele
pentru 

IP Liceul Teoretic
„M. N Vornicescu”

Schirliu Valeria, șefă a 
Secției finanțe

3/5 Cu privire la modificarea unor decizii ale 
Consiliului raional

Executată Schirliu Valeria, șefă a 
Secției finanțe

3/6 Cu privire la Consiliile administrative ale 
instituţiilor medico-sanitare publice în care  
Consiliul raional Străşeni exercită calitatea de 
fondator

Executată Malic Ion, șef al Serviciului
juridic

3/7 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 7/2 din 21 noiembrie  2019                 

Executată Rusu Nina, secretară 
interimară a Consiliului 
raional

3/8 Cu privire la modificarea unor decizii  ale 
Consiliului raional                                                

Executată Direcția generală educație

3/9 Cu privire la transmiterea bunurilor În curs de
executare

Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar-
administrativ, contabilă 
șefă în Aparatul 
președintelui raionului

3/10 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
cu Asociația Obștească ,,Parteneriate pentru 
fiecare copil”

Executat Cobzac Cleopatra, șefă a 
Direcției generale asistență 
socială



3/11 Cu privire la modificarea unor decizii ale 
Consiliului raional

Executat Cobzac Cleopatra, șefă a 
Direcției generale asistență 
socială

3/12 Cu privire la aprobarea semnării Acordului de 
cooperare între Raionul Strășeni din Republica 
Moldova și Județul Bistrița - Năsăud din 
România

În curs de
executare

Rusnac Liliana, șefă a 
Secției proiecte 
investiționale

3/13 Cu privire la aprobarea semnării Acordului de 
cooperare între Raionul Strășeni din Republica 
Moldova și Județul Buzău din România

Executat Rusnac Liliana, șefă a 
Secției proiecte 
investiționale

3/14 Cu privire la aprobarea semnării Acordului de 
cooperare între Raionul Strășeni din Republica 
Moldova și Județul Constanța din România

În curs de
executare

Rusnac Liliana, șefă a 
Secției proiecte 
investiționale

3/15 Cu privire  la  aprobarea semnării  Acordului  de
cooperare între Raionul Strășeni din Republica
Moldova și Județul Mureș din România

În curs de
executare

Rusnac Liliana, șefă a 
Secției proiecte 
investiționale

3/16 Cu privire la aprobarea semnării Acordului de 
cooperare între Raionul Strășeni din Republica 
Moldova și Județul Neamț din România

Executat Rusnac Liliana, șefă a 
Secției proiecte 
investiționale

3/17 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile Executat Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar-
administrativ, contabilă 
șefă în Aparatul 
președintelui raionului

3/18 Cu privire la numirea în funcţie publică de 
conducere, pe perioadă nedeterminată, prin 
concurs                                                              

Executat Serviciul financiar-
administrativ, Aparatul 
președintelui raionului

3/19 Cu privire la numirea în funcţie publică de 
conducere, pe perioadă nedeterminată, prin 
concurs                                                              

Executat Secția finanțe

3/20 Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în
Consiliul raional Strășeni

Executat Rusu Nina, secretară 
interimară a Consiliului 
raional

4/1 Cu privire la constatarea ilegalităților și 
eliberarea din funcție

Decizia a fost
notificată

Decizia este 
suspendată 
deinstanța de 
judecară



5/1 Cu privire la  reorganizarea prin fuziune 
(absorbție) a unor instituţii de învăţământ   

În curs de
executare

Direcția generală educație

5/2 Cu privire la  realizarea educaţiei  incluzive în 
instituţiile de învățămînt din raion în anul de 
studii 2021-2022  

Executat Direcția generală educație

5/3 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru 
anul 2022

Executat Schirliu Valeria, șefă a 
Secției finanțe

5/4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 2/9 din 20 mai 2022 

Executat Schirliu Valeria, șefă a 
Secției finanțe

5/5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
Fondul de rezervă

Executat Schirliu Valeria, șefă a 
Secției finanțe
Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar-
administrativ, contabilă 
șefă în Aparatul 
președintelui raionului

5/6 Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire 
a hotarelor unității administrativ–teritoriale a 
orașului Bucovăț

Executat Borș Valeriu, șef al 
Serviciului agricultură, 
relații funciare, cadastru și 
patrimoniu

5/7 Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire 
a hotarelor unității administrativ–teritoriale a 
comunei Gălești

Executat Borș Valeriu, șef al 
Serviciului agricultură, 
relații funciare, cadastru și 
patrimoniu

5/8 Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire 
a hotarelor unității administrativ–teritoriale a 
satului Tătărești

Executat Borș Valeriu, șef al 
Serviciului agricultură, 
relații funciare, cadastru și 
patrimoniu

5/9 Cu privire la derularea executării deciziilor 
Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 
2022

Executat Aparatul președintelui 
raionului, șefii direcțiilor, 
secțiilor, serviciilor

5/10 Cu privire la transmiterea bunurilor Executat Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar-
administrativ, contabilă 
șefă în Aparatul 
președintelui raionului

5/11 Cu privire la transmiterea costurilor În curs de Gobja Veronica, șefă a 



investiţionale formate în urma achiziționării de 
servicii, lucrărilor de construcții, reconstrucții 
din contul mijloacelor bugetului raional              

executare Serviciului financiar-
administrativ, contabilă 
șefă în Aparatul 
președintelui raionului

5/12 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
utilizarea mijloacelor de transport aflate în 
administrarea Aparatului președintelui raionului

În executare
permanentă

Sîrbu Nicolae, șef al Secției
construcții și transport

5/13 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 7/2 din 21 noiembrie  2019                 

Executat Rusu Nina, secretară 
interimară a Consiliului 
raional

5/14 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 2/47 din 20 mai 2022

În curs de
executare

Rusnac Liliana, șefă a 
Secției proiecte 
investiționale

5/15 Cu privire la  reorganizarea prin fuziune 
(absorbție) a unor instituţii medico-sanitare 
publice

În curs de
executare

Bahnaru Victor, șef al 
Instituției Medico-Sanitare 
Publice Centrul de Sănătate
Strășeni

5/16 Cu privire la instituirea Complexului Sportiv 
Raional Strășeni

Executat Malic Ion, șef al Serviciului
juridic

5/17 Cu privire la aprobarea semnării Acordului de  
cooperare  între Raionul Străşeni din Republica 
Moldova și Județul Vâlcea din România

În curs de
executare

Rusnac Liliana, șefă a 
Secției proiecte 
investiționale

5/18 Cu privire la Raportul despre rezultatele 
inspectării financiare complexe la Consiliul 
raional Strășeni  

Executat Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar-
administrativ, contabilă 
șefă în Aparatul 
președintelui raionului

5/19 Cu privire la acordul transmiterii unui mijloc de
transport

În curs de
executare

Bahnaru Victor, șef al 
Instituției Medico-Sanitare 
Publice Centrul de Sănătate
Strășeni

Aparatul președintelui raionului 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

„Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 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 40 decizii  adoptate  în ședințele
Consiliului raional din 12 august, 23 septembrie și 30 septembrie 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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