
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                        DECIZIE nr. 4/
                                                  din 16 august 2019

                                                                                                             
                                                                                                          PROIECT        
Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2019

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, în scopulș
eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului
raional adoptate în trimestrul II, 2019.
     2. Pre edintele raionului, vicepre edin ii raionului, efii direcţiilor, secţiilor,ș ș ț ș
serviciilor din subordinea Consiliului raional:

- să  asigure  executarea  tuturor  prevederilor  stipulate  în  deciziile  Consiliului
raional adoptate în perioada respectivă;

- să ină sub control deciziile aflate în curs de executare pînă la îndeplinireaț
integrală a acestora.
     3. Secţia comunicare i rela ii publice:ș ț

- să ină controlul asupra termenelor de executare a deciziilor;ț
- să solicite de la efii direc iilor, sec iilor, serviciilor informaţii desfăşurate ș ț ț

despre executarea deciziilor  pe fiecare punct  în  parte,  iar  în  cazul  neexecutării
acestora să se indice motivele;

- în baza informa iilor recep ionate să elaboreze, trimestrial pînă la data de 5 aț ț
trimestrului  următor  a  anului  de  gestiune,  informa ia  generalizatoare  privindț
executarea deciziilor. 
     4.  Controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina
secretarului Consiliului raional (N. Rusu).
     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:
Serviciul juridic                                                      I. Malic
Sec ia comunicare i rela ii publice                        I. Osnaci-Cotone  ț ș ț ț



Notă informativă
privind executarea deciziilor Consiliului raional Stră eni adoptate în trimestrul IIș

al anului 2019 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  autorităţile
administra iei publice locale de nivelul întîi din raionul Străşeniț

În perioada trimestrului II al anului 2019, Consiliul raional Stră eni s-a întrunit într-o edin ăș ș ț
ordinară la data de 24 mai 2019, în cadrul căreia au fost adoptate 29 de decizii pe diverse domenii de
activitate.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/1  din  24  mai  2019  ,,Cu  privire  la   realizarea  Programului
teritorial de securitate transfuzională i autoasigurare a ării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021”ș ț
este în curs de executare.

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 3/2 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la
ac iunile  de pregătire  a institu iilor  de învă ămînt  pentru activitate în  noul  an de studii  2019-2020”,ț ț ț
Direcţia  învăţămînt  realizează  Planul  de  acţiuni  privind  pregătirea  instituţiilor  de  învă ămînt  pentruț
activitate în noul an de studii 2019-2020, monitorizînd  implementarea acestuia în toate instituţiile din
subordine. Au fost estimate sursele de finanţare a lucrărilor şi ine la control mersul derulării acestora.ț
Decizia  este  în  curs  de executare  cu referire  la  şcolarizarea elevilor,  asigurarea instituţiilor  cu cadre
didactice calificate, organizarea reţelei şcolare i organizarea alimentaţiei copiilor.ș

Întru  executarea  Deciziei  Consiliului  raional  nr.  3/3  din  24  mai  2019  ,,Cu  privire  la  starea
cantinelor colare i  prestarea serviciilor  de alimentare a elevilor”,ș ș  Direcţia învăţămînt  a monitorizat
procesul  de  asigurare  a  condiţiilor  şi  dotarea  cantinelor  şcolare  cu  mobilier  corespunzător  cerinţelor
sanitaro-igienice, utilaje şi ustensile de procesare a produselor alimentare pentru asigurarea  statutului
nutriţional sănătos al elevilor, racordat la executarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 638 din 12 august
2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică
adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova”.

Direc ia învă ămînt monitorizează i în continuare implementarea Proiectului-pilot de organizareț ț ș
a alimentaţiei copiilor şi elevilor din instituţiile de învăţămînt din raionul Străşeni, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului  Republicii  Moldova  nr.  1260  din  12  decembrie  2018,  şi  executarea  necondiţionată  a
Contractului  de  achiziţionare  a  Serviciilor  sociale  de  alimentaţie  în  instituţiile  de  educaţie  timpurie,
primar, gimnazial şi liceal din raionul Străşeni nr. 02 din 29 martie 2019, prestator de servicii publice -
agentul economic Societatea privată pe acţiuni UAB „PONTEM”. 

În  vederea  executării  prevederilor  Deciziei  Consiliului  raional  nr.  3/4  din  24  mai  2019 ,,Cu
privire la activitatea Casei Raionale de Cultură”, programul de activitate al Casei Raionale de Cultură a
fost  completat  cu noi  evenimente  culturale,  cu implicarea tuturor  colectivelor  artistice  ale  institu iei.ț
Institu iilor  de  cultură  din  raion  li  se  acordă  doar  asisten ă  tehnică  de  sonorizare  a  evenimentelor,ț ț
asisten a metodică nu se acordă din motivul lipsei speciali tilor califica i în domeniu.ț ș ț  

În  rezultatul  efectuării  controlului  financiar,  de  către  Direc ia  finan e au fost  depistate  uneleț ț
deficien e  ale  sistemului  de  management  financiar.  Au  fost  admise  datorii  debitoare  la  procurareaț
bunurilor,  unele  nereguli  de  inere  a  eviden ei  contabile,  cazuri  de  decontare  neîntemeiată  aț ț
combustibilului  la automobilul  contractat  la directorul  institu iei.  La fel,  au fost  depistate nereguli  laț
angajarea personalului, fiind încălcate prevederile Legii nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interes.
După efectuarea controlului, de către contabilul- ef al Casei raionale de Cultură au fost înlăturate uneleș
deficien e  în  eviden a  contabilă.  Decizia  este  în  curs  de  executare  i  se  întreprind  ac iuni  privindț ț ș ț
înlăturarea neajunsurilor. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/5 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2019” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/6 din 24 mai  2019 ,,Cu privire  la  acordul  transmiterii  unor
bunuri” este în curs de executare. Pînă la 01 septembrie Direcţia învăţămînt, în conformitate cu lista de
repartizare a bunurilor materiale, va distribui instituţiilor de învăţămînt 547 kg bunuri (lot de materiale
şcolare, caiete, caiete de desen, carneţele de notiţe etc.).

Decizia Consiliului raional nr. 3/7 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din  bugetului  raional”  este  în  curs  de  executare.  Alocarea  mijloacelor  financiare  se  efectuează după
executarea  lucrărilor  sau  prestarea  serviciilor  la  prezentarea  documentelor  justificative  în  Trezoreria
Regională.

Decizia Consiliului raional nr. 3/8 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din Fondul de rezervă” este executată integral. Beneficiarii de ajutoare financiare nominaliza i în decizieț
au ridicat sumele alocate.

Decizia Consiliului raional nr. 3/9 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la Raportul auditului rapoartelor
financiare a subdiviziunilor Consiliului raional Stră eni la situa ia din 31 decembrie 2018” este în curs deș ț
executare.  Direc iile  din  subordinea  Consiliului  raional  au  prezentat  Direc iei  finan e,  pentruț ț ț
sistematizare i prezentare Cur ii de Conturi, informa ii referitor la ac iunile  întreprinse, la situa ia dinș ț ț ț ț
01 iulie 2019, privind implementarea recomandărilor indicate în Raportul auditului rapoartelor financiare
încheiate la situa ia din 31 decembrie 2018. Termenul de executare a deciziei este 12 mai 2020.ț



Decizia Consiliului raional nr. 3/10 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate” este
executată. A fost efectuată casarea bunurilor uzate aflate în gestiunea Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu”,
cu excluderea din eviden a contabilă a bunurilor uzate.ț

Decizia Consiliului raional nr. 3/11 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate” este
executată integral. Bunurile uzate au fost scoase din eviden a contabilă a direc iei.ț ț

Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/12  din  24  mai  2019  ,,Cu  privire  la  modificarea  Deciziei
Consiliului raional nr. 2/19 din 22 mai 2009” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 3/13 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la transmiterea unor mijloace de
transport în comodat” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 3/14 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la transmiterea  unor bunuri”
este executată. Au fost scoase din eviden a contabilă bunurile conform actului de transmitere i facturiiț ș
fiscale.

Decizia Consiliului raional nr. 3/15 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri” este
executată.  Au  fost  scoase  din  eviden a  contabilă  bunurile  conform actului  de  transmitere  i  facturiiț ș
fiscale.

Decizia Consiliului raional nr. 3/16 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la transmiterea  unor bunuri”
este executată. Au fost scoase din eviden a contabilă bunurile conform actului de transmitere i facturiiț ș
fiscale.

Decizia Consiliului raional nr. 3/17 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la transmiterea unui bun” este
executată.  Au fost  scoase  din  eviden a  contabilă  bunurile  conform actului  de  transmitere  i  facturiiț ș
fiscale.

Decizia Consiliului raional nr. 3/18 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate” este
executată. Bunurile casate au fost excluse din eviden a contabilă a Aparatului pre edintelui raionului.ț ș

Decizia Consiliului raional  nr.  3/19 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la transmiterea cheltuielilor
efectuate prin aloca ii  din bugetul raional” este executată. Au fost transmise cheltuielile nominalizateț
institu iilor pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilan  a bunurilor.ț ț

Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/20  din  24  mai  2019  ,,Cu  privire  la  reconstruc ia  clădiriiț
Consiliului  raional,  cu  edificarea  unui  nivel  de  tip  mansardă  i  renovarea  fa adei”  este  în  curs  deș ț
executare.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/21 din 24 mai  2019 ,,Cu privire  la  aprobarea Acordului  de
colaborare dintre Raionul Străşeni i Jude ul Maramure , România” este în curs de executare. Acordul deș ț ș
colaborare urmează a fi semnat.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/22  din  24  mai  2019  ,,Cu  privire  la  modificarea  Deciziei
Consiliului  raional  nr.  2/33  din  26  mai  2017”  a  fost  executată  integral.  Func ia  de  secretar  alț
conducătorului a fost exclusă din statele de personal a Direc iei finan e i inclusă în statele de personal aț ț ș
Direc iei asisten a socială i protec ie a familiei.ț ț ș ț

Decizia Consiliului raional nr. 3/23 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la propunerea candidaturilor
membrilor Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi” este executată. Decizia semnată a fost
expediată la Comisia Electorală Centrală. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/24 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la acordul privind transmiterea
unor bunuri” este executată. Copia deciziei nominalizate a fost expediată la Ministerul Educa iei, Culturiiț

i Cercetării.ș
Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/25 din 24 mai  2019 ,,Cu privire  la  aprobarea Acordului  de

colaborare cu  A.O. ”Centrul Cultural Vatra”” este executată.
Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/26  din  24  mai  2019  ,,Cu  privire  la  modificarea  Deciziei

Consiliului raional nr.  2/26 din 30 mai 2012” este executată, bunul a fost înregistrat ca proprietate a
raionului în Registrul bunurilor imobile.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/27  din  24  mai  2019  ,,Cu  privire  la  acordul  transmiterii  în
loca iune, prin licita ie” este executată.ț ț

Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/28 din 24 mai  2019 ,,Cu privire  la  aprobarea Acordului  de
colaborare cu Asocia ia Ob tească ț ș Fotbal Club ”CODRU” Lozova” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 3/29 din 24 mai 2019 ,,Cu  privire  la transmiterea unor bunuri
imobile” este în curs de executare. Decizia semnată a fost expediată la Ministerul Educa iei, Culturii iț ș
Cercetării.

Nota informativă a fost elaborată în baza informa iilor prezentate de efii direc iilor, sec iilor –ț ș ț ț
responsabili de executare.

Osnaci-Cotone  Iana,ț
specialist principal, Sec ia comunicare i rela ii publice,ț ș ț
Aparatul pre edintelui raionuluiș



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

„Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2019”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Aparatul pre edintelui raionului.ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul  deciziei  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  art.  43,  art.  46  ale  Legii  nr.
436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările i completările ulterioare. ș
Finalită ile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  vor  contribui  esen ial  la  eficientizareaț ț
executării prevederilor deciziilor Consiliului raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  „Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2019” constă în asigurarea monitorizării   ac iunilorț
întreprinse de subdiviziunile Consiliului raional Stră eni în vederea executării deciziilor adoptate înș

edin ele Consiliului raional din trimestrul anterior.ș ț
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 i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative,  proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor  Consiliului  raional
adoptate în trimestrul II, 2019” a fost avizat de către Serviciul juridic, Sec ia comunicare i rela iiț ș ț
publice, secretarul Consiliului raional Stră eni.ș
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Stră eniș
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. ț ț
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  i  exclude  orice  element  care  ar  favorizaș
corup ia.ț
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  Stră eni.ș
Proiectul deciziei este în concordan ă cu Legea nr. 436/2006 privind administra ia publică locală,ț ț
cu modificările i completările ulterioare. Structura i con inutul actului corespund normelor deș ș ț
tehnică legislativă.

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

Osnaci-Cotone  Iana,ț
Specialist principal în cadrul Sec iei comunicare i rela ii publiceț ș ț

http://www.crstraseni.md/


                                                                                                                                                     Anexă
                                                                                                                                                               la Nota informativă             

                                                                                                                                           „Cu privire la derularea executării deciziilor
                                                                                                                                                     Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2019”

Numărul
Deciziei

Denumirea În curs de
executare

Neexecutat Cauza
neexecutării

Responsabili
de executare

3/1 Cu privire la  realizarea Programului teritorial 
de securitate transfuzională i autoasigurare a ș
ării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021ț

În curs de
executare

Ursu Ion,
vicepre edinte al raionuluiș

3/2 Cu privire la ac iunile de pregătire a institu iilorț ț
de învă ămînt pentru activitate în noul an de ț
studii 2019-2020

În curs de
executare

Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

3/3 Cu privire la starea cantinelor colare i ș ș
prestarea serviciilor de alimentare a elevilor

În curs de
executare

Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

3/4 Cu privire la activitatea Casei Raionale de 
Cultură

În curs de
executare

Acordarea asisten eiț
metodologice

institu iilor de culturăț
din raion.

Lipsa speciali tilorș
califica i în domeniu.ț

Schirliu Vera, 
ef al Sec iei cultură, ș ț

turism, tineret i sportș
3/5 Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2019
Executată Rusu Nina, 

secretar al Consiliului 
raional

3/6 Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri În curs de
executare

Bunurile materiale vor
fi distribuite pînă la

 01 septembrie 2019.

Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

3/7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
bugetului raional

În curs de
executare

Manoli Vera, 
ef al Direcţiei  finanţeș

3/8 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din
Fondul de rezervă

Executată Manoli Vera, 
ef al Direcţiei  finanţeș

3/9 Cu privire la Raportul auditului rapoartelor 
financiare a subdiviziunilor Consiliului raional 
Stră eni la situa ia din 31 decembrie 2018ș ț

În curs de
executare

Termenul de executare
a deciziei este 
12 mai 2020.

Manoli Vera, 
ef al Direcţiei  finanţeș

3/10 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată Manoli Vera, 
ef al Direcţiei  finanţeș

3/11 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată Stamati Natalia, 
ef al Direc iei asisten ă ș ț ț

socială i protec ie a ș ț
familiei

3/12 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 2/19 din 22 mai 2009

Executată Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș



3/13 Cu privire la transmiterea unor mijloace de 
transport în comodat

Executată Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș

3/14 Cu privire la transmiterea  unor bunuri Executată Manoli Vera, 
ef al Direcţiei  finanţeș

3/15 Cu privire la transmiterea unor bunuri Executată Gobja Veronica, 
contabil- ef  al Aparatului ș
pre edintelui raionuluiș

3/16 Cu privire la transmiterea  unor bunuri Executată Gobja Veronica, 
contabil- ef  al Aparatului ș
pre edintelui raionuluiș

3/17 Cu privire la transmiterea unui bun Executată Gobja Veronica, 
contabil- ef  al Aparatului ș
pre edintelui raionuluiș

3/18 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată Gobja Veronica, 
contabil- ef  al Aparatului ș
pre edintelui raionuluiș

3/19 Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate
prin aloca ii din bugetul raionalț

Executată Gobja Veronica, 
contabil- ef  al Aparatului ș
pre edintelui raionuluiș

3/20 Cu privire la reconstruc ia clădirii Consiliului ț
raional, cu edificarea unui nivel de tip mansardă 

i renovarea fa adeiș ț

În curs de
executare

Sîrbu Nicolae,
ef al Direc iei economie, ș ț

construc ii i politici ț ș
investi ionaleț

3/21 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
dintre Raionul Străşeni i Jude ul Maramure , ș ț ș
România

În curs de
executare

Acordul de colaborare
urmează a fi semnat.

Ursu Ion, 
vicepre edinte al raionuluiș

3/22 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 2/33 din 26 mai 2017

Executată Manoli Vera, 
ef al Direcţiei  finanţe ș

3/23 Cu privire la propunerea candidaturilor 
membrilor Consiliului electoral de 
circumscripţie de nivelul doi

Executată Rusu Nina, 
secretar al Consiliului 
raional

3/24 Cu privire la acordul privind transmiterea unor 
bunuri

Executată Schirliu Vera, 
ef al Sec iei cultură, ș ț

turism, tineret i sportș
3/25 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 

cu  A.O. ”Centrul Cultural Vatra”
Executată Malic Ion,

 ef al Serviciului juridicș  

3/26 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Executată Malic Ion,



raional nr. 2/26 din 30 mai 2012  ef al Serviciului juridicș  

3/27 Cu privire la acordul transmiterii în loca iune, ț
prin licita ieț

Executată Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș

3/28 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
cu Asocia ia Ob tească ț ș Fotbal Club 
”CODRU” Lozova

Executată Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș

3/29 Cu  privire  la transmiterea  unor bunuri imobile În curs de
executare

Bunurile vor fi
transmise prin actul
autorită ii centraleț

Certan Iulia, 
ef al Direc iei învă ămîntș ț ț

Sec ia comunicare i rela ii publiceț ș ț


