
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                        DECIZIE nr. 8/
                                                  din     decembrie 2021
                                                                                                             

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

- 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. 
     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



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

al anului 2021 de către şefii direcţiilor Consiliului raional în colaborare cu autorităţile administrației
publice locale de nivelul întîi din raionul Străşeni

     În perioada trimestrului III al anului 2021, Consiliul raional Strășeni s-a întrunit într-o ședință
ordinară la data de 24 septembrie 2021, la care au fost adoptate 33 de decizii pe diverse domenii de
activitate.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/1 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la executarea semianuală a
bugetului raional pe anul 2021” este ținută la control de Direcția finanțe, până la finele anului 2021.
     Decizia  Consiliului  raional  nr.  6/2  din  24  septembrie  2021  ,,Cu  privire  la  implementarea
Programului  raional  de  control  al  cancerului  pentru   anii  2017-2025”  este  în  curs  de  executare.
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni, de comun acord cu medicina primară și
medicii  specialiști  din secția  consultativă,  întreprind măsuri  pentru depistarea  precoce a maladiilor
oncologice. Se monitorizează controlul factorilor de risc comportamentali: fumat, consum de alcool,
alimentație, activitate fizică și vaccinare. Se întreprind măsuri de dezvoltare a serviciilor paliative și a
celor de reabilitare și asigurarea accesului pacienților cu cancer la aceste servicii. Personalul medical
colaborează cu specialiștii  republicani  în scopul cuprinderii  unui număr mai  mare a populației  din
raion în screening-urie planificate. Totodată, se organizează activități de informare a populației privind
prevenirea, diagnosticul și tratamentul maladiilor oncologice.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/3 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de
învăţământ pentru activitate în noul an de studii 2021- 2022” este executată. Direcţia generală educaţie
şi cultură a:
- asigurat sistemul de învăţământ cu cadre didactice calificate;
- asigurat  şcolarizarea copiilor cu şcoala în raport de  99,97%  faţă de contingent;
- întocmit  şi aprobat reţeaua de clase  şi contingentul de elevi pentru anul şcolar 2021-2022; 
- realizat: Reparaţie curentă în toate instituţiile preuniversitare şi preşcolare din subordine. Direcţia
generală educație și cultură a asigurat gimnaziile din subordine cu materiale de construcții necesare
pentru desfășurarea reparațiilor curente a instituțiilor în sumă de 222,118 mii lei. S-au utilizat surse
financiare pentru reparația capitală și curentă a liceelor și a gimnaziilor – instituții publice: ,,Mihai
Viteazul” Strășeni și ,,Ion Creangă” Micleușeni, în sumă de 1 mln 871mii lei din bugetul instituțiilor.
S-au alocat mijloace financiare prin decizii ale Consiliului raional din componenta raională în sumă de
12 mln 207,4 mii lei și din bugetul raional în sumă de 4 mln 773,4 mii lei pentru executarea lucrărilor
de reparație capitală a instituțiilor de învățământ general. Lucrări de reparație capitală s-au desfășurat
și  se  desfășoară  prin  proiecte:  ,,Reforma  învățământului  în  Moldova”  în  următoarele  Liceul
Teoretic ,,Mihai Eminescu” Strășeni - lucrări a proiectului „Lucrări civile la Liceul Teoretic ,,Mihai
Eminescu””  în  valoare  de  12,23 milioane  lei,  implementat  în  baza  Acordului  de  Finanțare  dintre
Republica  Moldova  și  Asociația  Internațională  pentru  Dezvoltare  privind  realizarea  proiectului
reformei  învățământului  în  Moldova,   Liceul  Teoretic  ,,Alecu Russo” Cojușna -  finanțat  în cadrul
Componentei A.2 a Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” de Banca Mondială, gestionat
de  Ministerul  Educației  și  Cercetării  și  implementat  cu  asistența  tehnică  a  Fondului  de  Investiții
Sociale din Moldova. Costul lucrărilor executate – 12 150 013 lei şi Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu”
Strășeni - Proiectul „Sporirea eficienței energetice” constituie 1,2 milioane de euro, dintre care 1,1
milioane de euro acordați de Uniunea Europeană, și 102 000 de euro - contribuție locală. Proiectul
„Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” Strășeni” este finanțat de Uniunea
Europeană. Activitatea  instituțiilor  de învățământ  primar,  gimnazial  și  liceal  a derulat  cu prezență
fizică în toate unitățile în condiţii specifice de organizare în contextul pandemiei COVID-19.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/4 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Planului de
acțiuni  pe anul  2021 privind implementarea  Strategiei  de dezvoltare  integrată  a  raionului  Strășeni
pentru anii 2021-2025” este în curs de executare.  În scopul executării  acestei decizii,  direcțiile din
subordinea Consiliului raional Strășeni au întreprins următoarele acțiuni:

Direcția generală asistență socială:
-  fortificarea capacităților  şi  sporirea gradului de profesionalism al resurselor umane din domeniul
social/formarea continuă a personalului din domeniul social (ședințe de instruire individuală și de grup,
ședințe de supervizare);



- îmbunătățirea calității  serviciilor  sociale integrate  prin consolidarea mecanismelor  de coordonare,
monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale (rapoarte de monitorizare, rapoarte de activitate);
- dezvoltarea canalelor de comunicare şi sporirea gradului de transparență a sistemului de asistență
socială  (dezvoltarea  mijloacelor  de  comunicare  a  serviciului  de  asistență  socială,  pagina  web  a
Direcției generale asistență socială creată și dezvoltată);
- asigurarea durabilității financiare pentru servicii integrate de asistență socială şi crearea unor servicii
sociale  noi  prin  atragere  de  fonduri  şi  dezvoltarea  parteneriatelor  de  colaborare  cu  organizațiile
necomerciale. 

 Direcția generală educație și cultură în cadrul ședinței cu managerii şcolari din 06 octombrie şi
a ședinței Consiliului de administraţie al direcţiei din 28 octombrie, la compartimentul „Educația și
sistemul educațional”, a propus managerilor şcolari examinarea acțiunilor incluse în plan şi includerea
lor în  Programele de dezvoltare a învăţământului la nivel de localitate pentru următorii 5 ani.

 Direcția economie și infrastructură:
- au fost instruiți doi angajați din cadrul Consiliului raional în domeniul ”Managementul și elaborarea
programelor/proiectelor”; 
-  au  fost  informați  43  de  antreprenori  din  raion  despre  programele  de  finanțare  existente  și
oportunităţile de accesare a proiectelor; 
- este în derulare procedura de identificare a necesităților financiare de reabilitarea și modernizare a
surselor de apă pentru irigare în localitățile raionului; 
- a fost organizat un seminar online în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la
care s-a discutat despre importanța și posibilitățile de consolidare a terenurilor;
- au fost informați 32 de agricultori despre organizarea și desfășurarea târgurilor și expozițiilor;
- s-a instalat un cazan pe gaze naturale la Liceul Teoretic ”Ion Inculeț” s. Vorniceni; 
- s-au modernizat clădirile publice prin aplicarea măsurilor de eficiență energetică la Instituția Medico-
Sanitară  Publică  Centrul  de  Sănătate  Strășeni,  lucrări  finanțate  de  Consiliul  raional  și  Compania
Națională de Asigurări în Medicină; Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu”, mun. Strășeni, lucrări finanțate
de Consiliul raional și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ); Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu”,  mun.  Strășeni,  lucrări  finanțate  de  Fondul  de  Investiții  Sociale  din  Moldova;  Liceul
Teoretic ”A. Russo”, s. Cojușna, lucrări finanțate de Fondul de Investiții Sociale din Moldova;
- se află în proces de examinare la Consiliul Național de Dezvoltare Regională proiectul investițional
privind dezvoltarea rețelelor de canalizare din localitățile raionului;
- se află în proces de elaborare documentația  de execuție  a lucrărilor  de construcție a apeductului
regional Chișinău-Strășeni-Călărași;
- s-a executat 100 % Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional
pentru anul 2021; 
- se află în proces de elaborare expertiza tehnică și proiectul de execuție pentru construcția capitală a
podului auto din s. Dolna, a drumului local de interes raional L407 R25- drum de acces spre s. Dolna;
-  s-a  actualizat  proiectul  de  execuție  pentru  modernizarea  drumului  local  de  interes  raional  L408
Codreanca-Onești  (Actualizarea  desenelor  de  execuție  pentru  sectorul  de  drum  M5-sat.Onești  cu
lungimea de 2,48 km și a devizului de cheltuieli în prețurile anului 2021);
- s-a finalizat proiectul ”Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova (G82).

 Direcția finanțe, în activitatea sa, se ghidează de prevederile Planului de acțiuni pe anul 2021.
    Decizia Consiliului raional  nr. 6/5 din 24 septembrie  2021 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din componenta raională” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/6 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional nr. 1/1 din 5 februarie 2021” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/7 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din Fondul de rezervă” este executată parțial. Persoanele vizate în decizie au primit sumele
alocate, cu excepția unei persoane care la moment se află la tratament peste hotarele țării. 
     Decizia Consiliului raional nr. 6/8 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la modificarea bugetului
raional pe anul 2021” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/9 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din Fondul de rezervă” nu este executată. Nu a fost creat, în bază de card, stocul intangibil
de motorină și benzină necesar pentru prevenirea situațiilor excepționale și la lichidarea acestora.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/10 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la  aprobarea  Componenţei
nominale  a  Consiliului  consultativ  al  Direcţiei  generale  educaţie  și  cultură  şi  Regulamentului  de



funcţionare” este în executare permanentă.  Noua componenţă a Consiliului  consultativ  al  Direcţiei
generale educaţie și cultură şi-a preluat activitatea. Astfel, la 05 noiembrie s-a convocat în prima sa
şedinţă, examinând următoarele subiecte:
-  Cu  privire  la  activitatea  Direcţiei  generale  educaţie  şi  cultură  în  anul  de  studii  2020-2021  în
asigurarea calităţii educaţiei. Probleme şi perspective de dezvoltare;
-  Cu  privire  la  Raportul  Serviciului  de  raional  de  asistenţă  psihopedagogică  privind  procesul  de
incluziune  a  copiilor  cu  CES  şi  prestarea  serviciilor  specializate  cadrelor  didactice,  copiilor  şi
familiilor acestora în anul şcolar 202-2021;
-  Despre  activitatea  Direcţiei  generale  educaţie  şi  cultură  de  comun  acord  cu  administraţiile
instituţiilor de învăţământ în soluţionarea problemelor ce ţin de şcolarizarea copiilor cu vârste 5-16 ani,
preîntâmpinarea absenteismului şi abandonului şcolar.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/11 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la acordul transmiterii unor
bunuri” este executată: tehnica de calcul – două tablete PC, două tastaturi fără fir, două căşti fără fir în
valoare de 9327,9 mii lei, 6 camere Web în valoare de 21165,6 mii lei, 2821 litri dezinfectant, au fost
distribuite instituţiilor de învăţământ subordonate.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/12 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate”
este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/13 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la transmiterea costurilor
investiţionale  formate  în  urma achiziţionării  de  servicii,  lucrărilor  de  construcţii,  reconstrucţii  din
contul mijloacelor bugetului  raional” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/14 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la transmiterea bunurilor”
este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/15 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la privatizarea locuinței”
este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/16 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de
colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și  Asociația Obștească „Alianța pentru Dolna”” este în
curs de executare. Acordul a fost semnat de părți, iar Proiectul „Echipa Mobila-servicii calitative de
suport pentru persoanele cu dizabilitati si familiile lor la ele acasă”, în urma depunerii dosarului în
cadrul Programului de granturi pentru dezvoltarea serviciilor sociale durabile adresate persoanelor din
grupuri vulnerabile, a fost acceptat spre implementare.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/17 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la realizarea schimbului
de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect)” este în executare permanentă.
Pachetul  de  documente  (Decizia  Consiliului  raional,  Cererea  de  conectare  la  Platformă  și  Anexa
tehnică) a fost expediat Agenției de Guvernare Electronica, care urmează să organizeze un curs de
instruire inițială pentru specialistul desemnat responsabil de managementul utilizatorilor.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/18 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la prelungirea contractului
de locațiune” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/19 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la transmiterea în comodat
a unei încăperi” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/20 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional nr. 5/19 din 18 iunie 2021” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/21 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate”
este executată.  Contabilitatea Liceului  Teoretic Romănești  a scos de la evidența contabilă bunurile
casate.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/22 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la casarea mijloacelor de
transport  uzate”  este  executată.  Contabilitatea  Direcției  generale  educație  și  cultură  a  scos  de  la
evidența contabilă unitățile de transport casate.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/23 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate”
este  executată.  Au  fost  efectuate  modificările  necesare  în  evidența  contabilă  a  Liceului  Teoretic
Romănești. 
     Decizia  Consiliului  raional  nr.  6/24  din  24  septembrie  2021  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane vârstnice
și adulte și a Standardelor minime de calitate” este în executare permanentă. 
     În scopul executării  Deciziei Consiliului raional nr. 6/25 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la
aprobarea Proiectului ,,Planificarea comunitară de dezvoltare  a serviciilor sociale prin dialog public
2021-2023” în raionul Strășeni”, au fost realizate următoarele acțiuni:



- instruirea angajaților din cadrul administrațiilor publice privind planificarea serviciilor sociale;
- elaborarea planului comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public, cu implicarea
unui spectru larg de actori comunitari la nivelul raionului Strășeni pentru perioada 2021-2023;
-  elaborarea  broșurii  ,,Ghidul  serviciilor  sociale  din  raionul  Strășeni”și  a  ,,Ghidului  metodologic
privind planificarea comunitară a serviciilor sociale” și diseminarea acestora în rândul autorităților;
- realizarea schimbului de experiență a autorităților publice locale din raionul Strășeni în Republica 
Cehă privind planificarea comunitară a serviciilor sociale. La ședința extraordinară a Consiliului 
raional Strășeni din 27 noiembrie 2021, decizia în cauză a fost abrogată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/26 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la racordarea casei de locuit
la conducta  de gaze naturale de presiune  înaltă Strășeni-Scoreni” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/27 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la racordarea locuințelor  la
conducta de gaze naturale de presiune înaltă a Centrului de  odihnă și agrement pentru copii și tineret
”Divertis”” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/28 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional nr. 3/1 din 2 aprilie 2021” este în curs de executare. În sistemul informațional au
fost efectuate modificările planurilor de finanțare a instituțiilor publice menționate în prezenta decizie.
Finanțarea cheltuielilor se efectuează la momentul prezentării documentelor justificative în Trezoreria
Regională Centru.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/29 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la instituirea Concursului
raional  ”Pedagogul  anului”  și  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și  desfășurare”  este  în
executare  permanentă.  La şedinţa  cu managerii  şcolari  organizată  de Direcția  generală  educație  și
cultură  și  desfășurată  la  06  octombrie  s-a  examinat  chestiunea  „Cu  privire  la  organizarea  şi
desfăşurarea concursului „Pedagogul anului”, managerii şcolari fiind informaţi cu prevederile noului
regulament.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/30 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de
colaborare  dintre  Consiliul  raional  Strășeni  și  Organizația  teritorială  Strășeni  a  Asociației  Obștești
”Asociația  nevăzătorilor  din Moldova”” este în curs de executare.  Acordul a fost  semnat de părți,
termenul cooperării este de 3 ani de la data semnării.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/31 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la oferirea suportului
Centrului de Tineret Sireți” este în curs de executare. 
     Decizia Consiliului raional nr. 6/32 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Statutului
Întreprinderii Municipale Centrul  Stomatologic  raional Strășeni” este executată.
     Decizia Consiliului raional nr. 6/33 din 24 septembrie 2021 ,,Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional nr. 5/28 din 18 iunie 2021” este executată. La 25 octombrie, Acordul de cooperare
între Consiliul Raional Strășeni din Republica Moldova și Consiliul Județean Harghita din România a
fost  semnat  de  către  președintele  raionului  Strășeni,  Pavel  Tamaciuc,  și  președintele  Consiliului
Județean  Harghita,  Borboly  Csaba,  în  prezența  delegaților  de  la  Harghita,  consilierilor  raionali,
vicepreședinților raionului, secretarului Consiliului raional, șefilor subdiviziunilor Consiliului raional.

Nota informativă a fost elaborată în baza informațiilor prezentate de șefii direcțiilor, secțiilor –
responsabili de executare.

 Aparatul președintelui raionului



                                                                                                                                                     Anexă                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       la Nota informativă  „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                                                     Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2021”

Numărul
Deciziei

Denumirea În curs de
executare

Neexecutat Cauza
neexecutării

Responsabili
de executare

6/1  Cu privire la executarea semianuală a bugetului 
raional pe anul 2021

În curs de
executare

---
 șef al Direcției finanțe

6/2 Cu privire la implementarea Programului raional
de control al cancerului pentru  anii 2017-2025

În curs de
executare

-----
director al Instituției

Medico-Sanitare Publice
Spitalul raional Strășeni

6/3 Cu privire la pregătirea instituţiilor de 
învăţământ pentru activitate în noul an de studii 
2021- 2022

Executată ----
șef al Direcției educație 

și cultură
6/4 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe 

anul 2021 privind implementarea Strategiei de 
dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru 
anii 2021-2025

În curs de
executare

Șefii direcțiilor 
Consiliului raional Strășeni

6/5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
componenta raională

Executată -----
 șef al Direcției finanțe

6/6 Cu privire  la  modificarea  Deciziei  Consiliului
raional nr. 1/1 din 5 februarie 2021

Executată ---------
șef al Direcției economie și

infrastructură
6/7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

Fondul de rezervă
Executată

parțial
O persoană din lista

beneficiarilor se
află la tratament

peste hotarele țării.

------
 șef al Direcției finanțe

6/8 Cu privire la modificarea bugetului raional pe 
anul 2021

Executată -------
 șef al Direcției finanțe

6/9 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
Fondul de rezervă

Neexecutată Nu a fost creat în
bază de card

stocul de
motorină și

benzină 

---------
 șef al Direcției finanțe

-----------
 contabil-șef, Aparatul
președintelui raionului

6/10 Cu  privire la  aprobarea  Componenţei 
nominale  a Consiliului consultativ al Direcţiei 
generale educaţie și cultură şi Regulamentului 
de funcţionare

Executare
permanentă

--------
șef al Direcției educație 

și cultură



6/11 Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri Executată ------
șef al Direcției educație 

și cultură
6/12 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată --------, 

contabil-șef al Aparatului
președintelui raionului

6/13 Cu privire la transmiterea costurilor 
investiţionale formate în urma achiziţionării de 
servicii, lucrărilor de construcţii, reconstrucţii 
din contul mijloacelor bugetului  raional

Executată --------
contabil-șef al Aparatului

președintelui raionului

6/14 Cu privire la transmiterea bunurilor Executată ----------
contabil-șef al Aparatului

președintelui raionului
6/15 Cu privire la privatizarea locuinței Executată ----------

specialist principal în
Serviciul juridic

6/16 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația 
Obștească „Alianța pentru Dolna”

În curs de
executare

------------
șef al Direcției generale

asistență socială
6/17 Cu privire la realizarea schimbului de date prin  

intermediul Platformei de Interoperabilitate 
(MConnect)”

În  executare
permanentă

-------
specialist principal în

Serviciul juridic
6/18 Cu privire la prelungirea contractului de 

locațiune
Executată --------

specialist principal în
Serviciul juridic

6/19 Cu privire la transmiterea în comodat a unei 
încăperi

Executată ------
specialist principal în

Serviciul juridic
6/20 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 5/19 din 18 iunie 2021
Executată --------

specialist principal în
Serviciul juridic

6/21 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată -------
șef al Direcției educație 

și cultură
6/22 Cu privire la casarea mijloacelor de transport 

uzate
Executată ---------

șef al Direcției educație 
și cultură

6/23 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată ---------
 șef al Direcției finanțe



6/24 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Centrului de 
plasament pentru persoane vârstnice și adulte și 
a Standardelor minime de calitate

În executare
permanentă

--------
șef al Direcției generale

asistență socială

6/25 Cu privire la aprobarea 
Proiectului  ,,Planificarea comunitară de 
dezvoltare  a serviciilor sociale prin dialog 
public 2021-2023” în raionul Strășeni

Abrogată ---------
șef al Direcției generale

asistență socială

6/26 Cu privire la racordarea casei de locuit  la 
conducta  de gaze naturale de presiune înaltă 
Strășeni-Scoreni

Executată ----------
șef al Direcției economie și

infrastructură
6/27 Cu privire la racordarea locuințelor  la conducta 

de gaze naturale de presiune înaltă a  Centrului 
de   odihnă și agrement pentru copii și tineret  
”Divertis”

Executată ------
șef al Direcției economie și

infrastructură

6/28 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 3/1 din 2 aprilie 2021

În curs de
executare

--------------
 șef al Direcției finanțe

6/29 Cu privire la instituirea Concursului  raional 
”Pedagogul anului” și aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare

Executare
permanentă

----------
șef al Direcției educație 

și cultură
6/30 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 

dintre Consiliul raional Strășeni și Organizația 
teritorială Strășeni a  Asociației Obștești 
”Asociația nevăzătorilor din Moldova”

În curs de
executare

-----------
șef al Direcției generale

asistență socială

6/31 Cu privire la oferirea suportului Centrului de 
Tineret Sireți

În curs de
executare

-----------
șef al Direcției educație 

și cultură
6/32 Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii 

Municipale Centrul  Stomatologic  raional 
Strășeni

Executată ----------
specialist principal în

Serviciul juridic
6/33 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 5/28 din 18 iunie 2021
Executată ----------- 

specialist principal în
Serviciul juridic

Aparatul președintelui raionului 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

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

Aparatul președintelui raionului

http://www.crstraseni.md/

