
 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. 1/
                                                 din       martie  2022   

                                                                                                             PROIECT
Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2021

      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 IV, 2021.

     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:
Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina  RUSU  

VIZAT:

Președintele raionului                                               
Serviciul juridic                                                         



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

„Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2021”

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  „Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor
Consiliului raional adoptate  în trimestrul  IV, 2021” constă în asigurarea monitorizării  acțiunilor
întreprinse de subdiviziunile Consiliului raional Strășeni în vederea executării deciziilor adoptate în
ședințele Consiliului raional din trimestrul anterior.
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 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.

Specialist superior, Aparatul președintelui raionului                                                       

http://www.crstraseni.md/


Notă informativă
privind executarea deciziilor Consiliului raional Strășeni adoptate în trimestrul IV al anului 2021

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

În perioada trimestrului  IV al anului 2021, Consiliul  raional  Strășeni s-a întrunit  într-o ședință
ordinară și trei  ședințe extraordinare,  la care au fost adoptate  39 de decizii  pe diverse domenii  de
activitate.

Despre  executarea  Deciziei  Consiliului  raional  nr.  7/1  din  27  noiembrie  2021  ,,Cu  privire  la
pregătirea instituțiilor medicale din Subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece
2021-2022’’  în  perioada  de  raport,  Instituția  Medico-Sanitară  Publică  Spitalul  raional  Strășeni
informează următoarele: 
- în cadrul instituției este organizată supravegherea 24/24 ore a sistemului de încălzire și a utilajului

din cazangerie de către persoanele abilitate în domeniu;
- toate contoarele de evidență a energiei electrice, a gazelor naturale și apă au fost supuse testării

metrologice; 
- achitarea  plăților  curente  la  resursele  energetice  consumate  și  stingerea  datoriilor  existente  se

efectuează regulat, cu excepția unor restanțe pentru achitarea cărbunelui în sumă de 534 336,00 lei;
- în conformitate cu normativele existente, în secțiile și saloanele pacienților se menține temperatura

constantă, cu supraveghere și control strict din partea personalului și administrației;
- pînă în prezent nu au fost semnalate situații de urgență.

Decizia Consiliului raional nr. 7/2 din 27 noiembrie 2021 ”Cu privire la  corelarea bugetului raional
pentru anul 2021” este executată. 

Decizia  Consiliului  raional  nr.  7/3  din  27  noiembrie  2021  ”Cu  privire  la  alocarea  mijloacelor
financiare din bugetul raional” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  7/4  din  27  noiembrie  2021  ”Cu  privire  la  alocarea  mijloacelor
financiare din Fondul de rezervă” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  7/5  din  27  noiembrie  2021  ”Cu  privire  la  alocarea  mijloacelor
financiare din componenta raională” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 7/6 din 27 noiembrie 2021 ”Cu privire la  modificarea unor decizii”
este executată.

Conform prevederilor Deciziei  Consiliului raional  nr. 7/7 din 27 noiembrie 2021 ,,Cu privire la
aprobarea Listei studenţilor  din instituţiile de învăţământ  superior, colegii, absolvenţi ai instituţiilor
de învăţământ de tip  liceal din   raion, cărora li se acordă Bursa  specială a  Consiliului raional   pentru
anul  de studii 2021-2022’, au beneficiat de Bursa specială pentru anul 2021, 7 studenţi - absolvenţi ai
liceelor din raion.

Conform prevederilor  Deciziei  Consiliului raional nr. 7/8 din 27 noiembrie  2021 ”Cu privire la
acordarea suportului social din bugetul raional tinerilor specialiști”, 4 tineri specialiști din instituțiile
de învățământ din raiona au beneficiat de cîte 800 lei.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  7/9  din  27  noiembrie  2021  ,,Cu  privire  la  transmiterea  masei
lemnoase’’ este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  7/10  din  27  noiembrie  2021  ,,Cu  privire  la  aprobarea  Planului
Comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public în raionul Strășeni 2021-2023’’ este în
curs de executare.

Decizia nr. Consiliului raional nr. 7/11 din 27 noiembrie 2021 ,,Cu privire la privatizarea locuinței’’
este executată, actul fiind eliberat la data de 07 decembrie 2021.

Decizia  Consiliului raional  nr. 7/12 din 27 noiembrie 2021 ,,Cu privire la privatizarea locuinței’’
este executată, actul fiind eliberat la data de 03 decembrie 2021.



Decizia  Consiliului  raional  nr.  7/13  din  27  noiembrie  2021  ,,Cu  privire  la  organizarea  și
desfășurarea procesului de evaluare anuală a   performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de
conducere’’ este executată.

În  conformitate  cu  Decizia  Consiliului  raional  nr.  7/14  din  27  noiembrie  2021 ,,Cu privire  la
aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească ,, Centrul de Zi pentru Copii Vestea Bună’’,
acordul de colaborare este semnat de ambele părți și este în curs de executare.

Decizia Consiliului raional nr. 8/1 din 17 decembrie 2021 ”Cu privire la prezentarea informației
despre activitatea președintelui raionului solicitată de către consilierii raionali în ședința din data de 24
septembrie 2021” este executată, raportul a fost prezentat.

Decizia Consiliului raional nr. 8/2 din 17 decembrie 2021 ”Cu privire la constatarea ilegalităților și
eliberarea din funcție a președintelui raionului” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 8/3 din 17 decembrie 2021 ” Cu privire la prezentarea informațiilor
despre activitatea vicepreședinților raionului” a fost notificată de către Oficiul teritorial a Cancelariei
de Stat, din motiv că a fost adoptată cu abateri de la legislație.

Decizia Consiliului raional nr. 8/4 din 17 decembrie 2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional
pentru anul 2022, în prima lectură” este în executare pe parcursul anului 2022.

Decizia Consiliului raional nr. 8/5 din 17 decembrie 2021 ”Cu privire la  corelarea bugetului raional
pentru anul 2021” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  8/6  din  17  decembrie  2021  ”Cu  privire  la  alocarea  mijloacelor
financiare din Fondul de rezervă” este executată. 

Decizia  Consiliului  raional  nr.  8/7  din  17  decembrie  2021  ”Cu  privire  la  alocarea  mijloacelor
financiare din componenta raională” este executată, cu excepția pct. 6 ”Se alocă 130,0 mii lei L.T.
Zubrești pentru procurarea echipamentului și materialelor didactice ” și pct. 7 ”Se alocă 70,9 mii lei
L.T. ”I. Inculeț” Vorniceni pentru procurarea echipamentului și materialelor didactice ” din motivul că
nu s-a reușit înregistrarea contractelor în Trezoreria Centrală.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  8/8  din  17  decembrie  2021  ,,Cu privire  la  trecerea  în  evidență
militară a recruților’’ este în curs de executare.  În legătură cu situația epidemiologică existentă,  la
moment este preconizată luarea în evidență militară a 467 tineri din raionul Strășeni din data de 14
februarie 2022 pînă la 31 martie 2022.

Decizia Consiliului raional nr. 8/9 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la încorporarea cetăţenilor în
serviciul militar  în termen, termen redus şi serviciul  civil în februarie-iulie 2022’’ este în curs de
executare, la moment are loc examinarea tinerilor din anii 1995-2004 fiind preconizată la desfășurarea
activității comisiei medico-militare și încorporare a cetățenilor pasibili de încorporare în perioada 14
martie 2022-30 iulie 2022. 

Decizia Consiliului raional nr. 8/10  din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate’’
este executată.  Au fost scoase din evidența contabilă a Centrului Militar  Teritorial  Strășeni bunuri
materiale în sumă de 36174 lei conform Registrului actelor mijloacelor fixe casate.

Întru  executarea  Decizia  Consiliului  raional  nr.  8/11  din  17  decembrie  2021  ,,Cu  privire  la
aprobarea Listei elevilor din instituțiile de învățământ  preuniversitar și extrașcolar din raion, cărora li
se  acordă  Bursa Consiliului   raional  pentru copii  dotați  pentru anul  de studii  2021-2022’’ a  fost
aprobată lista a 33 de elevi beneficiari ai bursei Consiliului raional pentru anul de studii 2020-2021 în
scopul creării condiţiilor optime de dezvoltare şi manifestare a capacităţilor intelectuale ale elevilor
dotaţi din învăţământul preuniversitar, 33 de elevi au beneficiat în sumă de 1200 lei și 7 studenți au
beneficiat de 2000 lei.

Decizia Consiliului raional nr. 8/12 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la modificarea Anexei nr. 6
la  Decizia  Consiliului  raional  nr.  5/18  din  8  septembrie  2020’’ este  executată.  Au  fost  aduse  în
concordanţă titlurile unor funcţii cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare
în sectorul bugetar. 



Decizia  Consiliului  raional  nr.  8/13 din  17 decembrie  2021 ”Cu privire  la  aprobarea  bugetului
raional pentru anul 2022’’ este în curs de executare pe parcursul anului 2022.

Întru  executarea  Deciziei  Consiliului  raional  nr.  8/14  din  17  decembrie  2021  ,,Cu  privire  la
stabilirea îndemnizației aleșilor locali’’, începând cu data de 01 ianuarie 2022, consilierii raionali vor
primi îndemnizațiile stabilite pentru participare la ședința Consiliului raional.

Decizia Consiliului raional nr. 8/15 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la prelungirea contractului
de comodat’’ este executată, contractele au fost semnate.

Decizia Consiliului raional nr. 8/16 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la prelungirea contractului
de comodat’’ este executată, contractele au fost semnate.

Decizia Consiliului raional nr. 8/17 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la desemnarea președintelui
Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Strășeni’’ este
executată.

Conform Deciziei  Consiliului  raional  nr.  8/18 din 17 decembrie  2021 ,,Cu privire  la aprobarea
Acordului  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Strășeni  și  Asociația  Obștească  Clubul
Sportiv ,,TROHIN TEAM’’, a fost încheiat un Acord de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și
Asociația  Obștească  Clubul  Sportiv  „TROHIN  TEAM”  pentru  cooperare  în  domeniul  sportului,
acordul este semnat de ambele părți.

Decizia Consiliului raional nr. 8/19 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la programul de acordare a
concediilor de odihnă anuale’’ este în curs de executare pe parcursul anului 2022.

Decizia Consiliului raional nr. 8/20 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Programului de
întreţinere a drumurilor publice  locale de interes raional din raionul Strășeni pe timp de iarnă,  în anul
2022’’ este în curs de executare. 

Decizia  Consiliului  raional  nr.  8/21  din 17 decembrie  2021 ,,Cu privire  la  derularea  executării
deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2021’’este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 8/22 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la aprobarea  Programului
de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru anul 2022’’ este în curs de executare pe parcursul
anului 2022.

Decizia Consiliului raional nr. 8/23 din 17 decembrie 2021 ”Cu privire la casarea bunurilor uzate”
este executată. Bunurile casate au fost excluse din evidența contabilă.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  8/24 din 17 decembrie  2021 ”Cu privire  la  alocarea  mijloacelor
financiare  din  bugetul  raional”  nu  a  fost  executată  din  motivul  că  ultima  zi  de  înregistrare  a
contractelor în Trezoreria Centru a fost 17 decembrie 2021, cînd a avut loc ședința Consiliului raional. 

 Decizia Consiliului raional  nr. 10/1 din 31  decembrie 2021 ”Cu privire la alegerea președintelui
raionului” este executată.

     
 Aparatul președintelui raionului


