
                                           DECIZIE nr. 1/1 

                                         din 26 februarie 2016 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare 

social - economică a raionului Strășeni   

pentru anii 2012 - 2015 

 

     În temeiul art. 43 alin. (1) lit. j), 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, examinînd Raportul privind realizarea Programului de dezvoltare 

social - economică a raionului Strășeni pentru anii 2012 - 2015, avînd în vedere 

avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

 

1. Se ia act de Raportul prezentat de către vicepreședinții raionului d-

nii N. Budu, I. Ursu, E. Harcenco privind realizarea Programului de 

dezvoltare social - economică a raionului Strășeni pentru anii 2012 - 2015. 

2. Se pune în sarcina vicepreședinților raionului, șefilor direcțiilor, 

secțiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional, în colaborare cu 

serviciile desconcentrate în teritoriu și autoritățile administrației publice 

locale de nivelul întîi, identificarea problemelor prioritare care rezultă din 

situația actuală de dezvoltare social – economică a raionului și  prezentarea 

propunerilor pentru includerea acestora în Programul strategic de dezvoltare 

social - economică a raionului Strășeni pentru anii 2016 - 2020, care este în 

curs de elaborare.  

3. Se pune în sarcina Direcției agricultură, dezvoltare economică și a 

teritoriului intensificarea coordonării cu COMPANIA INSPIRO 

CONSULTING pe lîngă Institutul de  Cercetări Economice al Academiei 

de Științe a Moldovei în scopul urgentării definitivării Programului strategic 

de dezvoltare social - economică a raionului Strășeni pentru anii 2016 - 2020 

și prezentarea acestuia pentru aprobare Consiliului raional, la ședința 

ordinară din trimestrul II al anului curent. 

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în 

sarcina președintelui raionului. 

 

 

 

Președinte al ședinței,                                            Constantin  IONIȚĂ                                   

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU  



                                          DECIZIE nr. 1/2 

                                        din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la executarea bugetului 

raional pe anul 2015  

 

       În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006, privind 

administrația publică locală cu modificările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr. 397 

- XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale cu modificările 

ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  

Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul șefului Direcției finanțe privind executarea bugetului 

raional pe anul 2015. 

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2015 la 

venituri în sumă de 138244,3 mii lei și la cheltuieli în sumă de 149101,0 mii lei, 

(anexele 1 - 4). 

3. Direcția finanțe (dna V. Manoli): 

- va înainta președintelui raionului propuneri privind asigurarea finanțării 

cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2016 ţinîndu - se cont de 

prioritățile stabilite și de posibilitățile bugetului în funcție de executarea părții de 

venituri; 

- va analiza mersul executării bugetului și va lua măsuri întru achitarea 

datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în 

limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2016; 

- va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a 

bugetului. 

4. Executorii de buget vor asigura: 

- contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor 

aprobate şi conform destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor publice şi  

întreprinderea măsurilor de economisire a acestora; 

- întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare 

formate la 01.01.2016 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de 

finanțare pe anul 2016; 

- utilizarea legală, eficientă și economică a fondurilor publice; 

- realizarea indicatorilor conform obiectivelor stabilite în bugetele pe 

programe. 

5. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii 

direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional. 

6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 



 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                 

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              DECIZIE nr. 1/3  

                                          din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la organizarea odihnei  

elevilor în perioada estivală 2016 

 

        În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului 

Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338 - XIII 

din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr. 334 

din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a 

taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor”, cu 

modificările ulterioare, avînd în vedere avizul comisiei consultative de 

specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Direcţia învăţămînt (I. Certan): 

- să asigure organizarea odihnei a 1440 copii în 6 schimburi în 

perioada estivală 2016 în Tabăra de odihnă (fosta școală - auxiliară 

pentru copii cu deficiențe mintale); 

- să asigure crearea şi funcţionarea taberelor cu sejur de zi în 

instituţiile preuniversitare din raion în limita alocaţiilor financiare 

planificate, cu susţinerea autorităţilor administraţiilor publice 

locale de nivelul întîi; 

- să asigure încadrarea în instituţie a personalului didactic calificat 

şi auxiliar în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- să monitorizeze îndeplinirea programelor de activitate a taberelor 

din subordine pe parcursul perioadei estivale. 

     2. Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului în comun cu 

Direcţia învăţămînt : 

- să elaboreze devizul de cheltuieli către pregătirea pentru 

funcţionare a taberei de odihnă. 

- să monitorizeze lucrările de amenajare a Taberei de odihnă pentru 

copii ,,Codru”. 

             3. Direcţia finanţe (V. Manoli) să identifice mijloacele financiare necesare 

pentru crearea condiţiilor de deschidere şi funcţionare a taberei de odihnă în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

     4. Se instituie Comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea odihnei  

elevilor în perioada estivală 2016, conform anexei nr. 1. 

     5. Se aprobă Planul de acţiuni privind organizarea odihnei elevilor în perioada 

estivală 2016, conform anexei nr. 2. 

6. Se stabilesc cotele de repartizare a foilor de odihnă după cum urmează: 

- 20 la sută din numărul total de bilete se atribuie gratuit pentru copiii 

orfani, semiorfani, din familii numeroase, performanțe la studii; 



- 30 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 30% din costul 

integral pentru copiii din familiile social - vulnerabile; 

- 30 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 50% din costul 

integral; 

- 20 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu plata integrală. 

 

7. Se propune Centrului de Sănătate Publică (I. Ciochină): 

- să monitorizeze asigurarea cabinetelor medicale din taberele de 

odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor cu 

personal, medicamente şi echipamente medicale necesare; 

- să efectueze supravegherea sanitaro - epidemiologică în perioada 

pregătirii, deschiderii şi funcţionării taberelor, conform legislaţiei 

în vigoare.  

8. Se propune Comisariatului de poliţie (P. Scoarță): 

- să asigure menținerea ordinii şi securității publice în taberele de 

odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor în perioada estivală 2016; 

- să întreprindă vizite de lucru în tabere pe parcursul sezonului 

estival, cu scopul asigurării securităţii vieţii copiilor. 

- să asigure escortarea vehiculelor care vor transporta copiii şi 

adolescenţii în modul stabilit. 

  9. Se recomandă administraţiilor instituţiilor de învăţămînt să organizeze 

odihna elevilor în perioada estivală (tabere cu sejur de zi, organizarea excursiilor, 

procurarea foilor în tabere de odihnă). 

     10. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina   

 preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                   

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/4 

                                        din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2015 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul 

eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota 

informativă prezentată de Secţia administraţie publică, avînd în vedere avizele 

comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului 

raional adoptate în trimestrul IV, 2015. 

 

2. Aparatul președintelui raionului, direcţiile, secţiile din subordinea 

Consiliului raional în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul 

întîi: 

 

- să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării 

integrale a deciziilor Consiliului raional; 

- să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre 

executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării 

acestora să se indice motivele. 

 

3. Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii 

direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind 

executarea deciziilor.  

 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

secretarului Consiliului raional (N. Rusu). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 

 

 

 



                                     DECIZIE nr. 1/5 

                                     din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la aprobarea Programului 

de dezvoltare a învăţămîntului  

pentru anii 2016 - 2020 

 

     În temeiul art. 43 (1) lit. j al Legii nr. 436 - XVI privind administraţia publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului educației al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, examinînd nota informativă elaborată de 

Direcția învățămînt, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate,  

Consiliul raional DECIDE: 
 
     1. Se aprobă Programul de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2015 - 2020, 

conform anexei nr. 1. 

 

     2. Se pune în sarcina Direcţiei finanţe (V. Manoli) să asigure finanţarea 

eşalonată a prezentului Program în  conformitate cu limitele surselor bugetare 

alocate sistemului de învăţămînt raional pentru  anii  2016 - 2020. 

 

     3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan): 

        - să asigure elaborarea Planurilor operaţionale de implementare a 

Programului şi să monitorizeze procesele de implementare în baza setului de 

indicatori specificaţi la planificarea componentelor prezentului Program.  

       -  să constituie Comisia raională de monitorizare şi evaluare anuală a  

progreselor înregistrate, elaborarea rapoartelor anuale, periodice şi finale, care 

vor fi prezentate în şedinţele Consiliului raional şi Ministerului Educaţiei.   

       - să organizeze de comun acord cu managerii instituţiilor de invăţămînt, 

autoritățile administraţiei publice locale de  nivel întîi elaborarea de programe 

similare de dezvoltare a învăţămîntului la nivel local, conform competenţelor 

nivelului respectiv. 

     4. Se numeşte responsabil pentru controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 

   

                                 



                                          DECIZIE nr. 1/6 

                                        din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la modificarea Programului  

de transport rutier raional Strășeni pentru 

perioada 2015 - 2023 

 

          În conformitate cu prevederile art. 46 ale  Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  

art. 37(1) lit. d) din Legea Codul transporturilor rutiere  nr. 150 din 17 iulie 2014, art. 

78 din Legea nr. 317 din18 iulie 2003 privind actele normative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale și locale, avînd avizul pozitiv al Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, procesul - verbal nr. 1 din 25 ianuarie 

2016 al Comisiei pentru organizarea transportului rutier de persoane prin servicii 

regulate, examinînd nota informativă elaborată de Direcția agricultură dezvoltare 

economică și a teritoriului, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 

specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă modificarea Programul de transport rutier raional Străşeni 

pentru perioada 2015 - 2023, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/5   

din 31 martie 2015, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 

Poziția 

Codul 

rutei 

Codul 

cursei 

Cursa 

tur 

Cursa 

retur 

Ora de 

plecare 

Ora de 

sosire 

4793 11/12 Strășeni Romanești 16:00 16:46 

 

va avea următorul conținut: 

Codul 

rutei 

Codul 

cursei 

Cursa 

tur 

Cursa retur Ora de 

plecare 

Ora de 

 sosire 

4793 11/12 Strășeni Romanești 17:15 18:01 

 

     2. Prezenta decizie urmează a fi prezentată Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova și operatorului de transport 

rutier S.A ,,MAȘRUT”. 

     3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama vicepreședintelui 

raionului (N. Budu). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 



                                           DECIZIE nr. 1/7 

                                        din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului  

Strășeni conform situației de la 1 ianuarie 2016 

 

În temeiul art. 9 din Codul funciar nr. 828 - XII din 25 decembrie 1991, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 46 al Legii 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 11 ianuarie 1995 

,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației 

cadastrului funciar” cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă 

elaborată de Serviciul relații funciare și cadastru, avînd avizul comisiei 

consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă Cadastrul funciar al raionului Strășeni, conform situației de la         

1 ianuarie 2016, în hotarele a 27 de unități administrativ - teritoriale de nivelul 

întîi, cu suprafața totală de 72908,83 ha, conform anexei. 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                   

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 
   

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/8 

                                         din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în 

termen şi serviciul civil în martie - iulie 2016 

  

În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală cu modificările ulterioare, art. 28, 29 al Legii nr. 1245 – XV din 18 

iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr. 156 

- XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), 

Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 2001”Pentru 

aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ - militară şi efectivul-

limită al organelor administrativ - militare”, nr. 864 din 17 august 2005 ”Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul 

militar în termen sau în cel cu termen redus, nr. 865 din 15 iulie 2008 ”Privind 

unele măsuri de executare a Legii nr. 156 - XVI din 6 iulie 2007 cu privire la 

organizarea serviciului civil (de alternativă), avînd în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare - încorporare şi 

Comisiei medicale, conform anexei nr. 1.                                                                     

     2. Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada 14 martie  – 

29 iulie 2016. 

     3. Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruților 

din primăriile raionului în martie - iulie 2016, conform anexei nr. 2. 

     4. Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi 

din raion: 

 Să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare-

încorporare, a tinerilor, conform prevederilor Regulamentului cu privire la 

încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005; 

 în comun cu specialiştii Centrului militar teritorial Străşeni să studieze starea 

familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la 

amînare de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – 

XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei; 

 în comun cu Inspectoratul de Poliţie Strășeni şi Centrul Militar Teritorial 

Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s - au prezentat 

la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească 

materialele necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor 

la răspundere.  

     5. Se pune în sarcina medicului şef al IMSP Spitalul raional Străşeni (A. 

Tuchilă): 



 să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de 

la 14 martie 2016 pînă la 29 iulie 2016 şi să asigure utilajul medical necesar 

pentru activitatea acesteia; 

 să asigure examinarea medicală a recruţilor conform prevederilor 

Regulamentului cu privire la expertiza medico - militară în Forţele Armate 

ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 

iulie 2003; 

 să rezerve 20 de loc - paturi în Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul 

raional Străşeni în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor în 

condiţii de staţionar; 

 să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medicale. 

     6. Șeful Inspectoratului de Poliţie Strășeni (P. Scoarță):  

 să acorde ajutor Secţiei recrutare - încorporare a Centrului Militar Teritorial 

Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor 

în serviciul militar în termen conform graficului stabilit; 

 să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile 

militare. 

     7.  Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni (I. Arnăut):  

 să informeze lunar Preşedintele raionului despre rezultatele examinării 

medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul 

civil în martie - iulie 2016, despre activitatea primăriilor în problemele 

vizate; 

 în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să 

elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării 

stării familiale a recruţilor. 

     8. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiilor din funcţiile 

deţinute, atribuţiile lor, în cadrul acesteia, vor fi executate de persoanele nou-

desemnate în funcţiile respective, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului 

raional. 

     9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreședintelui raionului (I. Ursu), comandantului Centrului Militar teritorial 

Străşeni (I. Arnăut).  

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 
   

 



                                           DECIZIE nr. 1/10 

                                         din 26 februarie 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cu privire la coordonarea devizelor de venituri 

şi cheltuieli ale instituţiilor medicale fondate  

de Consiliul raional Strășeni 

 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. q)  al Legii nr. 436 - XVI  din 28 decembrie 2006  

privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 4 al Legii  

ocrotirii sănătăţii nr. 411 - XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare,  

Hotărîrii Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 ”Cu privire la modul de 

constituire și de utilizare a mijloacelor speciale ale instituțiilor publice 

subordonate Ministerului Sănătății”, regulamentelor de funcţionare ale 

instituţiilor medicale fondate de Consiliul raional Strășeni, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

        1. Se coordonează Devizul de venituri şi cheltuieli al Instituţiei Medico-

Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni din mijloacele fondurilor asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de  

21194756,76 lei şi la cheltuieli în sumă de 22308930,70 lei, conform anexei nr. 1 

și Devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2016, la 

venituri în sumă de 1600000,0 lei şi la cheltuieli în sumă de 1642767,07 lei, 

conform anexei nr.1.1.  

        2. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 13087083,16 lei și la cheltuieli în sumă de 13993440,98 lei, conform anexei 

nr. 2 și Devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2016, 

la venituri în sumă de 5000000,0 lei şi la cheltuieli în sumă de 5111020,0 lei, 

conform anexei nr. 2.1.  

 3. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 2484322,80 lei și la cheltuieli în sumă de 2738471,34 lei, conform anexei nr. 

3. 

4. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Codreanca din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 1515421,36 lei și la cheltuieli în sumă de 1515421,36 lei, conform anexei nr. 

4. 

5. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți din mijloacele fondurilor 



asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 971403,16 lei și la cheltuieli în sumă de 971403,16 lei, conform anexei nr. 5. 

6. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micleușeni din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 1294179,40 lei și la cheltuieli în sumă de 1365929,20 lei, conform anexei nr. 

6. 

7. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 2257519,40 lei și la cheltuieli în sumă de 2361323,15 lei conform anexei nr. 7. 

8. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănășești din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 2044995,56 lei și la cheltuieli în sumă de 2406220,68 lei, conform anexei nr. 

8. 

9. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți din mijloacele fondurilor asigurării  

obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 

2606693,36 lei și la cheltuieli în sumă de 2814089,48 lei, conform anexei nr. 9. 

10. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vorniceni din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 3365065,88 lei și la cheltuieli în sumă de 3781814,40 lei, conform anexei nr. 

10. 

11. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubrești din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 1887849,64 lei și la cheltuieli în sumă de 1975410,58 lei, conform anexei nr. 

11. 

12. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli al Întreprinderii 

Municipale Centrul Stomatologic raional Strășeni din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă 

de 993 659,52 lei și la cheltuieli în sumă de 997 133,78 lei, conform anexei nr. 12 

și Devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2016, la 

venituri în sumă de 1425600,00 lei şi la  cheltuieli în sumă de 1449216,54 lei, 

conform anexei nr. 12.1. 

13. Se împuternicește președintele raionului să coordoneze modificările în 

devizele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale instituțiilor medicale fondate de 

Consiliul raional Strășeni, după coordonarea acestora de către Agenția teritorială 

de Asigurări în Medicină VEST a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, 

precum și contractele de prestare a serviciilor medicale dintre instituțiile medicale 

menționate și Compania Națională de Asigurări în Medicină. 



14. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor medicale din raion fondate 

de Consiliul raional executarea prevederilor prezentei decizii și actelor legislative 

și normative în vigoare. 

15. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/11 

                                        din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la stabilirea coeficienţilor de multiplicare  

şi a sporurilor la salariu, ajutorului material și a premiului 

pentru anul 2016  personalului de conducere din instituțiile 

medicale  fondate de Consiliul raional Strășeni 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii 

Guvernului nr. 1593 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului 

privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico - sanitare publice încadrate 

în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” cu completările 

ulterioare, în conformitate cu regulamentele de funcționare ale instituțiilor 

medicale, examinînd demersurile instituțiilor medicale, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă, pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016, coeficienţii de 

multiplicare şi sporurile la salariu personalului de conducere din instituțiile 

medicale fondate de Consiliul raional Strășeni, după cum urmează: 

 

1.1. Instituția Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni:  

    

     

1.1.1 Se permite dlui Tuchila A., director, să lucreze în specialitate în instituție, 

în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din 

salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare. 

1.1.2 Se permite  dlui Calancea Șt., vicedirector medical,  să lucreze în specialitate 

în  instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea  

a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria 

de calificare. 

 

       1.2. Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni: 

Numele, prenumele, 

 funcția 

Coeficientul de 

multiplicare 

Sporul pentru 

complexitatea și 

intensitatea muncii 

Tuchila Alexandru, director 5,5 50% 

Calancea Ștefan, vicedirector 

medical 

5,0 40% 

Clima Maria, contabil șef  4,25 50% 

Secrieru I., șef Serviciu 

economico-financiar 

4,25 50% 



     

       

1.2.1. Se permite dlui Pocinoc Nicolae, șef adjunct, să lucreze în specialitate în  

instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 

0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de 

calificare. 

       

 1.3. Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojușna: 

        

1.3.1. Se permite  dnei Damaschin L., șef, să lucreze în specialitate în instituție , 

în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25%  din 

salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare. 

 

 1.4. Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca: 

 

1.4.1. Se permite dnei Slanină L, șef, să lucreze în specialitate în instituție, în 

limita timpului de muncă  prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din 

salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare. 

 

 1.5. Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuți: 

             

1.5.1. Se permite dnei Salcoci G., șef să lucreze în specialitate în instituție, în 

Numele, prenumele, 

 funcția 

Coeficientul de 

multiplicare 

Sporul pentru 

complexitatea și 

intensitatea muncii 

Iațîșin Andrei, șef 5,25 50% 

Pocinoc Nicolae, șef adjunct  4,75 50% 

Clima Viorica, contabil șef  4,0 50% 

Draguțan Pavel, șef Serviciu 

economico - financiar 

4,0 50% 

Numele, prenumele, 

funcția 

Coeficientul de 

multiplicare 

Sporul pentru 

complexitatea și 

intensitatea muncii 

Damaschin Larisa, șef 5,00 40% 

Numele, prenumele, 

funcția 

Coeficientul de 

multiplicare 

Sporul pentru 

complexitatea și 

intensitatea muncii 

Slanină Larisa, șef 5,0 50% 

Numele, prenumele, 

funcția 

Coeficientul de 

multiplicare 

Sporul pentru 

complexitatea și 

intensitatea muncii 

Salcoci Galina., șef 4,5 40% 



limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din 

salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare. 

 

       1.6. Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleușeni: 

              

1.6.1. Se permite  dnei Țurcanu T., să lucreze în specialitate în  instituție, în limita 

timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul 

medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare. 

 

       1.7. Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova: 

              

1.7.1. Se permite dnei Blega L., să lucreze în specialitate în instituție, în limita 

timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul 

medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare. 

 

       1.8. Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănășești: 

               

1.8.1. Se permite dlui Glavan P., să lucreze în specialitate în instituție, în limita 

timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul 

medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare. 

   

 

                                              

 

Numele, prenumele, 

funcția 

Coeficientul de 

multiplicare 

Sporul pentru 

complexitatea și 

intensitatea muncii 

Țurcanu Tamara, șef 5,00 40% 

Numele, prenumele, 

funcția 

Coeficientul de 

multiplicare 

Sporul pentru 

complexitatea și 

intensitatea muncii 

Blega Lilia, șef 5,00 40% 

Numele, prenumele, 

funcția 

Coeficientul de 

multiplicare 

Sporul pentru 

complexitatea și 

intensitatea muncii 

Glavan Petru, șef 5,00 40% 



                                           DECIZIE nr. 1/12 

                                          din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la instituirea Comisiei pentru  

protecţia copilului aflat în dificultate 

și aprobarea Regulamentului privind  

organizarea şi funcţionarea acesteia 

 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 140 din 14 iulie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați 

în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Hotărîrii Guvernului nr. 7 din 20 

ianuarie 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea 

și funcționarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate”, examinînd 

nota informativă elaborată de Direcția asistență socială și protecție a familiei, avînd 

în vedere avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se instituie Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, în cadrul 

Consiliului raional. 

     2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia copilului aflat 

în dificultate, după cum urmează: 

HARCENCO Elena                 – vicepreşedinte al raionului; 

FILIP Ana                                – specialist (cu atribuții în domeniul protecției   

copilului),   

                                                    secretar al Comisiei; 

MÎŢU Eugenia                         – metodist, Direcţia Învăţămînt; 

POCINOC Nicolae                  – șef adjunct al Centrul de Sănătate Strășeni; 

BICTAGHIROV Tatiana         - șef al Serviciului asistență psihopedagogică; 

BOLIGARI Alexandra            – preşedinte al ONG „Prometeu”; 

BUGA Vasile                          – consilier raional; 

RĂBDĂU Petru                      – primar al comunei Rădeni; 

PANAINTE Zinaida               – primar al satului Negrești. 

     3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 

protecţia copilului aflat în dificultate, conform anexei. 

     4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din 

funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou - desemnate în 

aceste funcţii, fără emiterea unei noi decizii a Consiliului raional. 

     5. Se abrogă Decizia consiliului raional nr. 2/17 din 30 mai 2012  „Cu privire 

la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea acesteia”. 

     6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco). 



 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/13 

                                         din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate   

 

În temeiul art. 43, alin (1), lit. c) al Legii nr, 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, art. 8 al Legii nr. 523 - XV din 16 iulie 

1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, art. 8 

al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 “Despre 

aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele 

fixe” cu modificările ulterioare, procesului - verbal privind casarea bunurilor, 

avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional 

DECIDE:  

 

     1. Se autorizează casarea bunurilor uzate  aflate în gestiunea  Direcției asistență 

socială și protecție a familiei, după cum urmează: 
 

Nr.d/o Denumirea sau 

marcarea 

mijlocului fix 

Nr.de 

inventar sau 

de stat 

Data 

punerii în 

funcțiune 

Valoarea  

de 

intrare,lei 

Valoarea 

probabilă 

rămasă la 

expirarea 

duratei 

utile de 

funcționar

e, lei 

Codul de 

clasificare 

Durata de 

funcționare 

utilă(norma 

anuală de uzură) 

ani (% an ) 

Uzura, 

calculată 

,lei 

Note 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Calculator 

Lenovo A53 

01300025 2007 14726.93  18470 33.33 3 14726.93 Lipsa pieselor 

de schimb  

2 Copiator Xerox 

Worg 

01300036 2007 4268.04  18470 33.33 3 4268.04 Lipsa pieselor 

de schimb 

3 Imprimantă 

Phaser 3122 

01300037 2007 1867.28  18470 33.33 3 1867.28 Lipsa pieselor 

de schimb 

4 Calculator 

Philips 

01300009 2008 6350,00  18470 33.33 3 6350.00 Lipsa pieselor 

de schimb 

5 ImprimantaPhas

er 

01300039 2007 1452,18  18470 33,33 3 1452,18 Lipsa pieselor 

de schimb 

6 Imprimantă 

Samsung SCX 

4220 

01300041 2009 2290,00  18470 33,33 3 2290,00 Lipsa pieselor 

de schimb 

 

     2. Direcția asistență socială și protecție a familiei va efectua modificările 

respective în evidența contabilă conform prezentei decizii, actului de casare și 

legislației în vigoare.  

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii, șeful interimar al direcției asistență socială și protecție a familiei 

(N. Olevschi). 

 

 

 



Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     DECIZIE nr. 1/14 

                                    din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la modificarea Deciziei  

Consiliului raional nr. 4/7 din 26 august 2003 

 

În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrarea publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului 

și altor autorități ale administrației publice centrale și locale, cu modificările 

ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  

Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Decizia 

Consiliului raional nr. 4/7. din 26 august 2003 ,,Cu privire la constituirea 

Consiliului de administrare a Fondului local de susținere a populației și aprobarea  

Regulamentului de funcționare”, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

Din punctul I, se exclud pozițiile: 

”URSU Ion, vicepreședinte al raionului; 

TALMACI Valentina, șef adjunct al Direcției asistență socială și protecție a 

familiei, director al Fondului local de susținere socială a populației.” 

        se includ pozițiile:        

”HARCENCO Elena, vicepreședinte al raionului responsabil de domeniul 

medicină și protecție socială;              

OLEVSCHI Natalia, șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a 

familiei, director al Fondului local de susținere socială a populației”. 

           

           2. Se stabilește că în caz de eliberare a membrilor Consiliului de 

administrare a Fondului local de susținere socială a populației din funcțiile 

deținute, atribuțiile lor vor fi exercitate de persoanele nou - desemnate în aceste 

funcții, fără adoptarea unei noi decizii. 

 

           3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 

președintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 



                                           DECIZIE nr. 1/15 

                                       din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la lichidarea Centrului 

de plasament temporar al copilului  

 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 1018 din 13 septembrie 2004 

,,Privind aprobarea Regulamentului - cadru al Centrului de plasament temporar al 

copilului”, Hotărîrii Guvernului nr. 450 din 28 aprilie 2006 ,,Pentru aprobarea 

Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea și socializarea 

copilului din Centrul de plasament temporar”, examinînd nota informativă 

elaborată de Direcția asistență socială și protecție a familiei, avînd în vedere 

avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se lichidează Centrul de plasament temporar al copilului de pe lîngă Direcția 

asistență socială și protecție a familiei, din subordinea Consiliului raional, 

începînd cu 01 mai 2016. 

     2. Șeful interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei (N. 

Olevschi), să preavizeze prin ordin, sub semnătură, angajații Centrului de 

plasament temporar al copilului supus lichidării, în strictă conformitate cu 

prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova.  

     3. Se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei plasarea 

copiilor din Centrul de plasament temporar al copilului în Serviciul asistență 

parentală profesionistă pînă la 01mai 2016. 

     4. Se instituie Comisia de predare – primire a bunurilor  din gestiunea Centrului 

în gestiunea Direcției asistență socială și protecție a familiei, în următoarea 

componență: 

 

HARCENCO Elena       -  vicepreședinte al raionului, președinte al Comisiei; 

OLEVSCHI Natalia       -  șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a  

                                            familiei ; 

SÎRBU Mihail               -  contabil - șef al Direcției asistență socială și protecție a  

                                           familiei; 

MIHALACHI Victor      -  director al Centrului de plasament temporar al copilului; 

RACOVIȚĂ Valentina -  contabil al Centrului de plasament temporar al copilului. 

     5.  Se numește responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

șeful interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei (N. Olevschi). 

     6.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco). 

 

 



Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                              Nina  RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/16 

                                         din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului  

raional nr. 2/12 din 26 mai 2015 

 

        În temeiul art. 43(1) lit.(j), art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 

2016 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii 317 din 18 iulie 2003 ,,Privind actele normative ale Guvernului 

și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale”, Hotărîrii 

Guvernului nr. 760 din 17 iulie 2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului - cadru 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală 

profesionistă şi a standardelor minime de calitate”, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 2/12 din 26 mai 

2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului de asistenţă parentală profesionistă”, cu modificările ulterioare,  după 

cum urmează: 

 

- În anexa nr. 3 ,,Statele de personal pentru Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă” se substituie cu Anexa nr. 3 cu un nou conţinut (se 

anexează). 

 

      2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei 

şeful interimar al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi). 

 

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/17 

                                        din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la transmiterea cheltuielilor 

efectuate prin alocaţii de la bugetul 

raional la reparaţii capitale 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 – 

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările 

ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216 din 

28 decembrie 2015” cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în 

sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și 

raportarea financiară în sistemul bugetar”,  în baza proceselor - verbale de recepţie 

finală, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

1. Se transmit cheltuielile, efectuate prin  alocaţii din bugetul raional la 

reparaţii capitale la instituţiile de învăţămînt, autorităților publice locale de nivelul 

întîi pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform 

anexei. 

2. Se pune în sarcina contabilului - şef al Direcţiei învăţămînt (Z. Oprea) 

executarea prevederilor prezentei decizii. 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/18 

                                        din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate 

 

        În temeiul art. 43, alin. (1), lit. c) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523 - XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ - teritoriale, p. 8 al Hotărîrii Guvernului 

Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, cu modificările 

ulterioare, procesului – verbal privind casarea bunurilor uzate, avînd în vedere 

avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se autorizează casarea bunurilor uzate aflate în gestiunea Direcției 

învăţămînt, conform anexei. 

     2. Se pune în sarcina contabilului-șef al Direcției învățămînt (Z. Oprea) 

efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă conform prevederilor 

prezentei decizii,  procesului - verbal de casare și legislației în vigoare.  

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii șeful Direcţiei Învăţămînt (Iu. Certan ) 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/19 

                                         din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la avansarea în trepte de salarizare 

a funcționarilor publici de conducere 

 

       În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 8 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare 

a funcţionarilor publici, pct. 11 al Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 

privind salarizarea funcţionarilor publici, avînd în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se avansează, începînd cu 01 martie 2016, în următoarele trepte de salarizare  

funcţionarii publici de conducere, după cum urmează: 

 

 

Numele, 

prenumele 

funcționarului 

Funcţia deţinută Codul 

funcţiei 

Treapta de 

salarizare  

deținută 

anterior 

(2015) 

Treapta de 

salarizare  

în care 

avansează 

Certan Iulia Şef al Direcţiei 

învăţămînt 

B40 V VI 

Sîrbu Nicolae Şef al Direcţiei 

agricultură, 

dezvoltare economică 

şi a teritoriului 

B40 II III 

 

    2. Se pune în seama contabilului - șef al Aparatului președintelui raionului și a 

contabilității Direcției învățămînt,  executarea  prevederilor  prezentei decizii şi a 

actelor legislative și normative în vigoare. 

    3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                              Nina   RUSU 

 

   



                                           DECIZIE nr. 1/20 

                                        din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la prelungirea activităţii în  

funcţie publică de conducere  
 

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 

42 alin. (5) al Legii nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică 

şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, cu acordul salariatului, 

avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

     1. Se prelungeşte activitatea dnei Schirliu Vera, în funcţia publică deţinută de 

şef al Secției cultură, turism, tineret și sport pe o perioadă determinată de 1 an, 

începînd cu 26 februarie 2016 pînă la data de 26 februarie 2017. 

 

     2. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                   

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                              Nina   RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/21 

                                         din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate 

 

 

        În temeiul art. 43, alin. (1), lit. c) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, art. 8 al Legii nr. 523 - XV din 16 iulie 

1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ - teritoriale, în 

conformitate cu p. 8 al Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate 

la mijloacele fixe aprobat prin  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 

din 12 mai 1998, cu modificările ulterioare, procesului - verbal de casare a 

mijloacelor fixe, avînd în vedere  avizul comisiei consultative de specialitate, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se autorizează casarea bunurilor uzate aflate în gestiunea Aparatului 

Preşedintelui raionului Străşeni, conform anexei. 

     2. Se pune în sarcina contabilului - șef al Aparatului preşedintelui raionului  

efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă conform prevederilor 

prezentei decizii,  procesului - verbal de casare și legislației în vigoare.  

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                              Nina  RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



                                         DECIZIE nr. 1/22 

                                       din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la transmiterea cheltuielilor 

efectuate prin alocaţii de la bugetul   

raional la reparaţii capitale 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 – 

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările 

ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216 din 

28 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în 

sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și 

raportarea financiară în sistemul bugetar”, în baza proceselor - verbale de recepţie 

finală, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate Consiliul 

raional DECIDE: 

 

1. Se transmit cheltuielile efectuate prin alocaţii de la bugetul raional la 

reparaţii capitale pe anul 2015 autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi altor 

instituţii, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, 

conform anexei nr. 1. 

2. Se transmit cheltuielile efectuate prin alocaţii de la bugetul raional la 

reparaţii capitale pe anul 2015 autorităţilor publice locale de nivelul întîi, pentru 

a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei nr. 

2. 

3. Se pune în sarcina contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului, 

contabilului-șef al Direcției finanțe  executarea prevederilor prezentei decizii. 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

șefului, Direcției finanțe (V. Manoli),  preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/ 23 

                                        din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului  

raional Străşeni pentru trimestrul II al anului 2016 

 

 

 În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

1.   Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru 

trimestrul II al anului 2016, conform anexei. 

 

2. Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, 

secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru 

executarea integrală şi în termen a Programului nominalizat. 

 

          3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

secretarului Consiliului raional. 

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                              Nina  RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/24 

                                        din 26 februarie 2016 

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

din componenta raională 

 

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 868 

din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a 

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor 

publice locale de nivelul al doilea”, avînd în vedere avizele comisiilor consultative 

de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

        

     1. Se alocă 1929,8 mii lei din contul componentei raionale pentru 

achiziţionarea serviciilor de transportare a elevilor, conform anexei. 

 

     2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful 

Direcţiei finanţe (V. Manoli). 

      

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

      

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 

 

 

 

 

 



                                   DECIZIE nr. 1/25 

                                 din 26 februarie 2016 
 

Cu privire la acordarea suportului  

social tinerilor specialiști 
 

          În temeiul art. 46 al  Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 7,8 al Legii nr. 397-

XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările 

ulterioare, în scopul susținerii tinerilor specialiști, angajați în instituțiile de 

învățămînt din raion, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 

specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se alocă primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor  

(conform anexei) 15,0 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în 

planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în 

mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, care activează în instituțiile de 

învățămînt pe perioada  ianuarie-mai 2016. 

 

     2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

vicepreședintele raionului (I. Ursu), șeful Direcției finanțe (V. Manoli), șeful 

Direcției învățămînt (Iu. Certan) și primarii satelor, comunelor, orașelor 

nominalizate în anexă la prezenta decizie.  

 

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/26 

                                         din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la Regulamentul privind aprobarea 

numărului - limită al autoturismelor, limitei  

de parcurs, numărul abonamentelor de telefoane 

de serviciu, utilizate de către angajații subdiviziunilor 

Consiliului raional la îndeplinirea atribuţiilor funcției  

 

În scopul asigurării subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional cu 

mijloacele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, transport şi 

legătură telefonică, întru reglementarea utilizării serviciilor date şi optimizării 

cheltuielilor bugetare prevăzute în aceste scopuri, în conformitate cu pct. 2 al 

Hotărârii Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005 ”Cu privire la reglementarea 

utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice”, 

cu pct. 2¹ al Hotărârii Guvernului nr. 1362 din 22 decembrie 2005 ”Cu privire la 

aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, 

faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice 

(cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)”, în temeiul art. 43 al. (2), art.  

46 al. (1) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul Raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind aprobarea numărului - limită al 

autoturismelor de serviciu, limitei de parcurs, numărul abonamentelor de 

telefoanele de serviciu, utilizate de către angajații subdiviziunilor Consiliului 

raional la îndeplinirea atribuţiilor funcției, conform anexei. 

2. Executarea prezentei decizii se pune în seama conducătorilor şi contabililor 

- șefi din cadrul subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional.  

3.  Se abrogă:  

Decizia Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012 ”Cu privire la 

reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu a Aparatului preşedintelui 

raionului, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”; 

Decizia Consiliului raional nr. 5/17 din 30 noiembrie 2012 ”Cu privire la utilizarea 

în scopuri de serviciu a telefoanelor”. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/24 din 26 februarie 2013 ”Cu privire la modificarea 

Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012”; 

Decizia Consiliului raional nr. 4/14 din 12 septembrie 2014 ”Cu privire la 

modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012”; 



Decizia Consiliului raional nr. 4/14 din 12 septembrie 2014 ”Cu privire la 

modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012”; 

Punctul 2 din Decizia consiliului raional nr. 2/15 din 26 mai 2015 2014 ”Cu privire 

la modificarea unor decizii ale Consiliului raional”; 

4. Controlul asupra executării prevederilor  prezentei decizii se pune pe seama 

preşedintelui raionului (M. Popa).  

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/27 

                                        din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional 

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi art. 26 al 

Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, avînd 

în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

    1. Se majorează cu 208,0 mii lei planul de finanțare la partea de venituri  

cheltuieli, venituri colectate la Liceul Teoretic „N. Vornicescu” s. Lozova încasate 

de la plata părinţilor pentru alimentaţia elevilor claselor 5 - 9 şi se direcţionează  

pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de alimentaţia elevilor claselor 5 - 9 . 

 

     2. Se majorează cu 168,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri și 

cheltuieli, venituri colectate la Gimnaziului „M. Viteazul”, or. Străşeni încasate 

de la plata părinţilor pentru alimentaţia elevilor claselor 5 - 9 şi se direcţionează 

150 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de alimentaţia elevilor claselor 5 

- 9 şi 18,0 mii lei pentru reparația blocurilor sanitare. 

 

     3. Se alocă 60,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor 

planificate în bugetului raional pe anul 2016 la compartimentul ”Ocrotirea 

sănătății”, pentru investigarea radiologică la flurograful mobil a persoanelor 

social vulnerabile din localităţile raionului. 

 

     4. Se alocă 115,5 mii lei Aparatului președintelui, din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru 

elaborarea Programului strategic de dezvoltare social - economică a raionului 

pentru anii 2016 - 2020. 

 

     5. Se alocă 60,0 mii lei Aparatului președintelui, din contul mijloacelor 

planificate în bugetului raional pe anul 2016 la compartimentul ”Ocrotirea 

sănătății”, pentru elaborarea proiectului de construcţie a Oficiului Medicului de 

Familie s. Roşcani. 

 

     6. Se alocă 237,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru finisarea 

lucrărilor de construcţie a terenului sportiv de mini fotbal la L.T. „M. Eminescu”. 

 

     7. Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru 



efectuarea lucrărilor de montare a contorului electronic şi dispozitivului de 

transmitere a informaţiei la distanţă prin sistemul GSM la modul de distribuire a 

gazelor naturale de lîngă s. Bursuc. 

 

     8. Se alocă 4,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru 

procurarea materialului de protecţie şi a dezinfectanţilor care vor fi utilizaţi în 

zonele de protecţie şi restricţie a rabiei. 

 

     9. Se alocă 19,2 mii lei L.T. „N. Vornicescu” c. Lozova din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, inclusiv: 

         - 7,3 mii lei mijloace colectate de la părinţi pentru alimentaţia elevilor cl 5 -

9. 

         - 11,9 mii lei mijloace încasate de la arenda bunurilor proprietate publică               

pentru reparația curentă a liceului. 

 

     10. Se alocă 105,3 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea 

cheltuielilor efectuate la reparaţia străzii I. Gagarin or. Străşeni (temei încheierea 

Judecătoriei Străşeni din 08.02.2016). 

 

     11. Se alocă 24,0 mii lei Primăriei Străşeni din Fondul republican de susţinere 

socială a populaţiei pentru alimentaţia persoanelor defavorizate în cantina socială 

or. Străşeni. 

 

     12. Se alocă 120,0 mii lei Primăriei Pănășești, din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru 

conectarea Gimnaziului Pănășești la ministația de epurare a apelor uzate. 

 

     13. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

vicepreşedinţii raionului (I. Ursu, N. Budu), şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli). 

 

     14. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).   

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 

 



                                           DECIZIE nr. 1/29 

                                         din 26 februarie 2016 

 

Cu privire la transmiterea în gestiune  

a bunurilor și constituirea Centrului de odihnă 

și agrement pentru copii și tineret 

  

      În conformitate cu prevederile art. 43, art. 77 din Legea nr. 436 - XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 121 - XVI din 4 mai 2007 privind administrarea 

şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările și completările ulterioare,  

Legii nr. 523 - XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279 

- XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret, cu modificările ulterioare, art. 

21 din Codului Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional  DECIDE: 

 

     1.  Se transmit în gestiunea Direcției învățămînt bunurile proprietate publică a 

raionului - imobilul nr. cadastral 8001217005, situat în or. Strășeni, extravilan, 

terenul cu suprafața 5,7 ha și alte bunuri materiale din gestiunea Școlii - internat 

auxiliare pentru copii cu deficiențe mintale or. Strășeni. 

     2. Se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa) constituirea comisiei  

de predare - primire a bunurilor conform legislației în vigoare. 

     3. Comisia de predare – primire a bunurilor va efectua transmiterea în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 

2015. 

     4. Se constituie instituția publică: Centrul de odihnă și agrement pentru copii 

și tineret, în subordinea Direcției Învățămînt, cu plasare în incinta imobilului  

fostei Școli internat auxiliară pentru copii cu deficiențe mintale or. Strășeni. 

     5. Se pune în sarcina Direcției învățămînt să elaboreze Regulamentul de 

organizare și funcționare a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret. 

     6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 



                                            DECIZIE nr. 1/30 

                                          din 26 februarie 2016 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cu privire la aprobarea listei bunurilor 

proprietate publică a unității administrativ - 

teritoriale de nivelul doi, a listei lucrărilor 

și serviciilor de interes public local propuse 

pentru parteneriat public - privat 

 

 

 În temeiul art. 43(1) lit. g), t), 46 (1), 53 (1) lit. d1 d2 ale  Legii nr. 436 - XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii 435 - XVI din 28 decembrie 2006 privind 

descentralizarea administrativă, cu modificările ulterioare, art. 9 (1) lit. f), art. 12 

lit. f) ale Legii nr. 121 din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice, cu modificările ulterioare,  15, 25, 27 din Legea nr. 179 - XV 

din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public - privat, Deciziei Consiliului 

raional nr. 1/40 din 25 februarie 2014 ”Cu privire la implementarea Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului” pe 

drumurile publice ale raionului, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 

specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă  lista bunurilor proprietate a unității administrativ- teritoriale de 

nivelul doi și lista lucrărilor și serviciilor de interes public raional propuse pentru 

parteneriat public-privat, conform anexei. 

 

     2. Secția administrație publică (R. Jereghi) să aducă la cunoștința publicului în 

termen de 5 zile, prin intermediul mass - media prevederile prezentei decizii, cu 

publicarea listei bunurilor proprietate a unității administrativ teritoriale de nivelul 

doi și lista lucrărilor și serviciilor de interes public raional propuse pentru 

parteneriat public-privat, în Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, în Ziarul 

”Strășeneanca”, pe pagina oficială a administrației publice locale de nivelul doi: 

www.crstraseni.md, precum și transmiterea spre publicare a listei pe pagina web 

a Agenției Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei.  

 

     3. Se creează Comisia de selectare a partenerului privat, în următoarea 

componență: 

 

POPA Mihail                      - preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei 

CAVCALIUC  Valeriu       - consilier raional 

GANEA Valentin                - consilier raional 



GROSU Vasile                   - consilier raional 

 

     VOLOȘCIUC  Petru          - consilier raional 

 

     URSU  Parfenie                 - consilier raional 

    

     SÎRBU Nicolae                   - șef al Direcţiei agricultură, dezvoltare 

economică şi a teritoriului  

      MANOLI Vera                  - șef al Direcție finanțe       

      Șeful Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului 

      Specialist în domeniul în care se inițiază parteneriatul public - privat 

      Reprezentantul Agenției Proprietății Publice. 

 

     4. Comisia de selectare a partenerului privat își va desfășura activitatea în 

conformitate cu actele legislative și normative în vigoare. 

 

     5. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din 

funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou - desemnate în 

aceste funcţii, fără emiterea unei noi decizii a Consiliului raional. 

 

     6. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

Comisiei economico - financiare. 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Constantin  IONIȚĂ                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 

   

 
 

 

 


