DECIZIE nr. 5/1
din 23 decembrie 2016
Cu privire la corelarea
Bugetului raional pe anul 2016
În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare,art. 26 al Legii
nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare, Legii nr.261 din 09 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea
Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016, examinînd nota
informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă modificările în Decizia Consiliului raional nr. 7/10 din 27
noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016” după cum
urmează:
- în punctul 4 la prezenta decizie cifra „139624,0” se substituie cu cifra
„139384,4”, cifra „18170,7” se substituie cu cifra „20020,0”.
- în anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului
raional pe anul 2016 ” sintagma „Venituri, total” cifra „158331,7”se substituie cu
cifra „160181,0;”.
- sintagma „Transferuri curente primite cu destinaţie generală” cifra
„19896,0” se substituie cu cifra „21745,3”.
- anexa nr. 2 „ Veniturile bugetului raional pe anul 2016” sintagma
„Transferuri” cifra „141131,7” se substituie cu cifra „141981,0”;
- sintagma „Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de
stat şi bugetele locale de nivelul II” cifra „19896,7” se substituie cu cifra
„21745,3”;
- sintagma „Total general venituri” cifra „158331,7” se substituie cu cifra
„160181,0”.
- în anexa nr. 3 „ Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform
clasificaţiei funcţionale şi programe pe 2016” sintagma „cheltuieli recurente în
total” cifra „158331,7” se substituie cu cifra „160181,0”;
- sintagma „Grupa principală 1 resurse total” cifra „8952,0” se substituie cu
cifra „9477,0”.
- sintagma „Servicii de suport pentru executarea guvernării” cifra „4198,0” se
substituie cu cifra „4723,0”;
- sintagma „Grupa principală 3 cifra „675,7” se substituie cu cifra „2000,0”.
- în anexa nr. 4 „ Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile
finanţate din bugetul local” sintagma „Consiliul raional, Total general” cifra
„158331,7”se substituie cu cifra „160181”;
- sintagma „Alte acţiuni generale” şi sintagma „Serviciul auxiliar” cifra
„3833,0” se substituie cu cifra „5682,3”.
2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii
șeful Direcţiei Finanţe (V. Manoli).
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa)

Preşedinte al şedinţei,
ROBU
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nicolae

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/2
din 23 decembrie 2016
Cu privire la corelarea
bugetului raional pe anul 2017
În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare
ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele
publice locale, cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă, avînd în
vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă modificările şi completările în decizia Consiliului raional nr. 4/10
din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017”
după cum urmează:
- în punctul 4 la prezenta decizie cifra „142300,7” se substituie cu cifra
„139065,0”, cifra „21741,0” se substituie cu cifra „22392,5” şi cifra „120559,7” se
substituie cu cifra „116342,5”.
- în punctul 9 cifra „6869,2” se substituie cu cifra „7318,8” şi se completează
cu următorul conţinut „Se acceptă alocarea mijloacelor financiare din componenta
raională în sumă de 2000,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de transportare a
elevilor”.
- punctul 16 se înlocuieşte cu un alt conţinut:
”16. Se autorizează Preşedintele raionului cu rolul de administrator de buget:
- să modifice planurile alocaţiilor între nivele ale clasificaţiei economice (K2)
în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), în cadrul unui subprogram, fără majorarea
cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi
a transferurilor interbugetar;
- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei,
alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul
de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la
bugetele locale, repartizate prin acte normative, decît legea bugetului de stat.”
- Anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional
pe anul 2017 ” se substituie cu un nou conţinut (se anexează);
- Anexa nr. 2 „ Veniturile bugetului raional pe anul 2017” se substituie cu
anexa nr. 2 cu un nou conţinut (se anexează);
- Anexa nr. 3 „ Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei
funcţionale şi programe pe 2017 se substituie cu anexa nr. 2 cu un nou conţinut
(se anexează);
- Anexa nr. 4 „ Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile finanţate
din bugetul local” se substituie cu un nou conţinut (se anexează);
- Anexa nr.7 ”Lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu
suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pe anul 2017 pe bază de formulă ”
se abrogă.
2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii
Şeful Direcţiei Finanţe (V. Manoli).
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa)

Preşedinte al şedinţei,
ROBU
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nicolae

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/3
din 23 decembrie 2016

Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016
În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 13 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, Legii 317 din 18 iulie 2003 ,,Privind actele normative ale Guvernului și
ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Legii nr. 397-XV
din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,
examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr.2/15 din 20 mai
2016 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”, după
cum urmează:
- în Anexa ” LISTA instituțiilor de învățămînt primar și secundar general
cărora li se alocă mijloace financiare din componenta raională” poziția
1. L.T. “I. Vatamanu” or. Schimbarea
sistemului de 325,0
Străşeni
încălzire.
va avea următorul conținut:
1. L.T. “I. Vatamanu” or. Schimbarea
sistemului de 250,0
Străşeni
încălzire.
2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful
Direcţiei finanţe (V. Manoli).
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nicolae ROBU

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/4
din 23 decembrie 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 ulterioare,
Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi
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 75,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei
raionale pentru finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a reţelei interioare şi
exterioare de canalizare a L.T.”Universul” din s. Scoreni.
2. Aparatul preşedintelui (dna Galina Sîrbu), în calitate de beneficiară a
mijloacelor alocate, va perfecta în modul stabilit documentele necesare pentru
finanţarea cheltuielilor în cauză.
3. Se alocă 65,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul componentei raionale
pentru reparaţia autobuzului şcolar.
4. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii
şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful
Direcţiei învăţămînt (I. Certan).
5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nicolae ROBU

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/5
din 23 decembrie 2016
Cu privire la rectificarea
bugetului raional pe anul 2016
În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi
art. 27 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 25,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi
cheltuieli, venituri colectate la Gimnaziul „M. Viteazul” or. Străşeni şi se
direcţionează pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc.
2. Se micşorează cu 20,0 mii lei planul de finanţare a Direcţiei asistenţă socială
şi protecţie a familiei, mijloace prevăzute pentru compensarea cheltuielilor pentru
serviciile de transport persoanelor cu dezabilităţi şi se majorează planul de
finanţare pentru achitarea indemnizaţiei pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub
tutelă.
3. Se micşorează cu 92,0 mii lei planul de finanţare a Secţiei cultură, turism,
tineret şi sport pe activităţi sportive şi se majorează cu 92,0 mii lei pe activităţi
pentru tineret.
4. Se micşorează cu 1990,0 mii lei planul la partea de venituri pe Amenzi
aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General de Poliţie pentru încălcarea
traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video şi respectiv se
micşorează cu 1990,0 mii lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe Servicii
de suport în domeniul afacerilor interne.
5. Se redistribuie la L.T. Sireţi 8,1 lei mijloace prevăzute pentru achitarea
indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă şi se direcţionează pentru
retribuirea muncii.
6. Se acceptă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei
economice la următoarele instituţii:
- Gimnaziul Tătăreşti – 30,0 mii lei;
- Gimnaziul Dolna – 44,0 mii lei;
- Gimnaziul Roşcani – 10,0 mii lei;
- Gimnaziul Bucovăţ – 40,0 mii lei.
7. Se redistribuie 154,0 mii lei de la Centrul de creaţie a elevilor inclusiv, după
cum urmează:
- Gimnaziul Chirianca - 19,0 mii lei;
- Gimnaziul Bucovăţ – 65,0 mii lei;
- Gimnaziul Oneşti - 70,0 mii lei;
8. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii,
şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi
contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului.
9. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Nicolae ROBU

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/7
din 23 decembrie 2016

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale
Instituţiei Medico-Sanitare Publice
Spitalul raional Străşeni
În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare,
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la
normativele de personal medical”, cu modificările ulterioare, în conformitate cu
Regulamentul de funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional
Străşeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.7/5 din 29 decembrie 2010,
avînd în vedere avizarea statelor de personal de către Agenţia Teritorială Vest a
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, avînd în vedere avizul comisiei
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice
Spitalul raional, conform anexei.
2. Se pune în sarcina directorului interimar ale Instituţiei Medico - Sanitare
Publice Spitalul raional (I. Topor) executarea prevederilor prezentei decizii.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).

Preşedinte al şedinţei,

Nicolae ROBU

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/8
din 23 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea statelor de personal ale
Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic
raional Străşeni
În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art.
4, 6 ale Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările
ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la
normativele de personal medical”, cu modificările ulterioare, în conformitate cu
Regulamentul de funcţionare al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic
raional Străşeni, avînd în vedere avizarea statelor de personal de către Agenţia
Teritorială Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, avînd în vedere
avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă statele de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul
Stomatologic raional Străşeni, conform anexelor nr.1-2.
2. Se pune în sarcina conducătorului Întreprinderii Municipale Centrul
Stomatologic raional Străşeni (M. Croitoru), executarea prevederilor prezentei
decizii.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nicolae ROBU

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/9
din 23 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea statelor de personal ale
instituţiilor medico-sanitare publice
fondate de Consiliul raional Străşeni
În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art.
4, 6 ale Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările
ulterioare, Ordinile Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la
normativele de personal medical”, cu modificările ulterioare, nr. 695 din 13
octombrie 2012 „Cu privire la Asistenţa Medicală Primară din Republica
Moldova”, cu modificările ulterioare, în conformitate cu regulamentele de
funcţionare ale instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional
Străşeni, avînd în vedere avizarea statelor de personal de către Agenţia Teritorială
Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, avînd în vedere avizul
comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă statele de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice centre
de sănătate, după cum urmează:
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna, conform
anexei
nr.1;
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca,
conform anexei
nr.2;
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi, conform
anexei
nr.3;
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleuşeni,
conform anexei
nr.4;
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova, conform
anexei
nr. 5;
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănăşeşti, conform
anexei
nr.6;
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi, conform
anexei nr.7;
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni,
conform anexei
nr.8.
- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubreşti, conform
anexei nr.
9;.

2. Se pune în sarcina şefilor instituţiilor nominalizate în punctul 1 executarea
prevederilor prezentei decizii.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).
Preşedinte al şedinţei,

Nicolae ROBU

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/10
din 23 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea Planului raional
de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea
Strategiei naţionale de prevenire şi control
a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art.
6, lit. e) al legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările
ulterioare, Hotărîrii Parlamentului nr. 82 din 12 aprilie 2012 „Pentru aprobarea
Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–
2020”, Hotărîrii Guvernului nr. 403 din 06 aprilie 2016 „Pentru aprobarea Planului
naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei
naţionale de prevenire şi control a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020”,
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă:
- Planul raional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea
Strategiei naţionale de prevenire şi control a bolilor netransmisibile pe anii
2012-2020, conform anexei nr.1.
- Componenţa nominală a Consiliului raional de coordonare a activităţilor de
prevenire şi control al bolilor netransmisibile, conform anexei nr.2.
- Regulamentul Consiliului raional de coordonare a activităţilor de prevenire
şi control al bolilor netransmisibile, conform anexei nr. 3.
2. Instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional:
- vor asigura, în limitele competenţelor atribuite, realizarea prezentei decizii şi
a acţiunilor incluse în Planul raional de acţiuni pentru anii 2017-2020
privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor
netransmisibile pe anii 2012–2020.
- vor raporta anual, pînă la 31 martie, Consiliului raional de Coordonare
despre executarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind
implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor
netransmisibile pe anii 2012–2020.
3. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni se va efectua din contul şi
în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform
legislaţiei.
4. Se stabileşte, că în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute a unor
membri ai Consiliului raional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control
al bolilor netransmisibile, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de
persoanele nou-desemnate, fără a fi emisă o altă decizie.
5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco)

Preşedinte al şedinţei,

Nicolae ROBU

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/11
din 23 decembrie 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 și
completările 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”, examinînd nota informativă,
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se transmit cheltuielile, efectuate prin alocaţii de la bugetul raional prin
Aparatul președintelui raionului la reparaţii capitale în anul 2016, autorităţilor
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 Aparatului preşedintelui raionului,
executarea prevederilor prezentei decizii.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina șefului,
Direcției finanțe (V. Manoli), preşedintelui raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Nicolae ROBU

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/14
din 23 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea suprafețelor
unor drumuri publice raionale
În temeiul prevederilor art. 43 alin. (2) și art. 46 al Legii 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,
Legii drumurilor nr. 509–XIII din 22 iunie 1995, cu completările și modificările
ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr.1323 din 29 decembrie 2000 cu privire la
aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (județene), Legii nr. 91–
XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor,
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă suprafețele unor drumuri publice raionale (proprietate a raionului
Strășeni), amplasate în limita unității administrativ-teritoriale or. Strășeni, după
cum urmează:
- Drumul L 442 M 14 – Greblești – Recea – Ghelăuza – Strășeni – 2,5081 ha;
- Drumul L 443 M 14 – Strășeni 6,4260 ha;
- Drumul L 451 R 1 – drum de acces spre satul Făgureni – 3,0312 ha.
2. Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru (V. Borș) să prezinte
decizia la Întreprinderea de Stat ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea
Teritoriului” pentru înregistrarea lor în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
președintelui raionului (M. Popa)

Preşedinte al şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nicolae ROBU

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/15
din 23 decembrie 2016
Cu privire la vînzarea bunului prin licitaţie
În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.(1) lit. e), 77 al Legii
nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările ulterioare, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din
28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului
nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
licitaţiile cu strigare şi cu reducere, avînd în vedere avizele comisiilor consultative
de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare a bunului, proprietate a
raionului,
aflat în gestiunea Aparatului preşedintelui raionului, compus din imobil cu
suprafața totală de 202,4 m.p. și teren cu suprafața de 0,0473 ha, nr. cadastral
8001113.271 situat în or. Străşeni, str. M. Eminescu nr.6, preţ iniţial 260 000 lei.
2. Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituită prin Decizia nr. 2/19
din 22 mai 2009 “Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi
cu reducere modificată prin Decizia Consiliului nr.6/7 din 25.08.2015, organizarea
procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu
publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Se desemnează dl Mihail Popa, președinte al Comisiei de licitație cu
strigare și cu reducere în calitate de licitant.
4. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Mihail Popa, să
semneze contractul de vînzare - cumpărare a bunului.
5. Se abrogă:
Decizia Consiliului raional nr. 5/9 din 24 decembrie 2009 ”Cu privire la
expunerea la licitație a bunului”
Decizia Consiliului raional nr. /22 din 25 februarie 2014 ”Cu privire la
darea în locațiune a bunului, prin licitație.
6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (Mihail Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Nicolae ROBU

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 5/16
din 23 decembrie 2016

Cu privire la completarea Deciziei Consiliul
raional nr. 3/22 din 24 august 2016
În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele
normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 26 şi 34 ale Hotărîrii
Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind
salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, avînd în vedere avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă unele completări la Decizia Consiliului raional nr. 3/22 din 24
august 2016 „Cu privire la stabilirea salariului de funcţie şi a suplimentului la
salariul de funcţie lunar, personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare
publice fondate de Consiliul raional Străşeni”, după cum urmează:
- se completează cu pct. 21 cu următorul conţinut: „21. Se stabileşte, că în
cazul în care pentru unii conducători ai instituţiilor medico-sanitare publice fondate
de Consiliul raional Străşeni, după punerea în aplicare a prezentei Decizii, salariul
de funcţie va fi mai mic decît salariul lunar format din plăţile obligatorii, conform
condiţiilor de salarizare stabilite anterior, pînă la aprobarea prezentei Decizii, li se
va păstra şi achita diferenţa de salariu.”
2. Se desemnează responsabili de executarea prezentei decizii conducătorii
instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nicolae ROBU

Nina RUSU

