DECIZIE nr. 1/1
din 24 februarie 2017
Cu privire la realizarea Planului de acțiuni
pe anul 2016 privind implementarea
Strategiei de dezvoltare integrată a raionului
Strășeni pentru anii 2016-2020
În temeiul art. 43 (1), lit. j, 46 ale Legii nr. 436-XVI privind administraţia
publică locală cu modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului
raional nr. 2/1 din 20 mai 2016 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, examinînd raportul prezentat,
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se ia act de Raportul privind realizarea Planului de acțiuni pe anul 2016
privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni
pentru anii 2016-2020.
2. Se aprobă Planul de acțiuni pe anul 2017 privind implementarea Strategiei
de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020.
3. Se pune în sarcina președintelui raionului:
monitorizarea
realizării
Planului de acțiuni pe anul 2017 privind
implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii
2016-2020;
- examinarea trimestrială în cadrul ședințelor operative a informațiilor despre
realizarea Planului, prezentate de către șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea
Consiliului raional.
4.Vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului
raional:
- să întreprindă acțiunile necesare pentru executarea integrală şi în termenele
stabilite a Planului nominalizat în pct. 2 al deciziei;
- în colaborare cu autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi, să
prezinte propuneri în cadrul ședințelor operative în scopul eficientizării rezolvării
problemelor comune incluse în Plan.

5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
președintelui raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/2
din 24 februarie 2017
Cu privire la executarea Bugetului
raional pe anul 2016
În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 28,29 ale
Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu
modificările ulterioare, examinînd raportul prezentat de Direcția finanțe, avînd în
vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului
raional pe anul 2016.
2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2016 la
venituri în sumă de 161701,6 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 145618,40 mii lei,
conform anexelor 1-3.
3. Direcţia finanţe (dna V. Manoli):
- va înainta preşedintelui raionului propuneri privind asigurarea finanţării
cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2017, ţinîndu-se cont de
priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de
venituri;
- va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea
datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita
alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2017;
- va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a
bugetului.
4. Executorii de buget vor asigura:
- utilizarea în mod legal, transparent şi eficient a fondurilor publice;
- întreprinderea măsurilor întru neadmiterea formării datoriilor creditoare;
- realizarea indicatorilor prevăzuţi conform obiectivului stabilit;
5. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii
direcţiilor, secţiilor Consiliului raional.
6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/3
din 24 februarie 2017
Cu privire la organizarea odihnei
elevilor în perioada estivală 2017

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 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,
examinînmd nota informativă, avînd în vedere avizul comisiei consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Direcţia învăţământ (I. Certan):
- să asigure organizarea odihnei a 960 copii în 6 schimburi în
perioada estivală 2017 în Centrul de odihnă și agrement pentru
copii și tineret ,,Divertis”;
- să asigure încadrarea în instituţie a personalului didactic calificat şi
auxiliar în conformitate cu cadrul legal;
- să asigure instruirea personalului didactic și auxiliar din instituție;
- să asigure pregătirea materialelor şi desfăşurarea licitaţiei pentru
procurarea produselor alimentare;
- 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 întâi;
- să monitorizeze activitatea taberelor din subordine pe parcursul
perioadei estivale în conformitate cu Regulamentul de organizare și
funcționare a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret
,,Divertis” și actele legislative și normative în vigoare.
2. Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului în comun cu
Direcţia învăţământ:
- să elaboreze devizul de cheltuieli către pregătirea pentru funcţionare
a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”
în sezonul estival 2017;

- să monitorizeze lucrările de reparație a Centrului în vederea
deschiderii la timp a sezonului estival.
3. Direcţia finanţe (V. Manoli) să identifice mijloacele financiare necesare
pentru crearea condiţiilor de deschidere şi funcţionare a Centrului în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4. Se instituie Comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea odihnei
elevilor în perioada estivală 2017, conform anexei nr.1.
5. Se aprobă Planul de acţiuni privind organizarea odihnei elevilor în perioada
estivală 2017, 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, cu performanțe la studii;
- 35 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 30% din costul
integral pentru copiii din familiile social-vulnerabile;
- 35 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 50% din costul
integral;
- 10 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 în sezonul estival
2017.
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 2017;
- 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 învăţământ 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,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/4
din 24 februarie 2017

Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în
scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional,
examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului
raional adoptate în trimestrul IV, 2016.
2. Președintele raionului, vicepreședinții raionului, șefii direcţiilor, secţiilor,
serviciilor din subordinea Consiliului raional:
- să asigure executarea tuturor prevederilor stipulate în deciziile
Consiliului raional adoptate în perioada respectivă;
- să țină sub control deciziile aflate în curs de executare pînă la
îndeplinirea integrală a acestora;
3. Secţia administraţie publică:
- să solicite de la șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor informaţii desfăşurate
despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul
neexecutării acestora să se indice motivele;
- în baza informațiilor recepționate să elaboreze, trimestrial pînă la data
de 5 a trimestrului următor a anului de gestiune, informația
generalizatoare privind executarea deciziilor.
4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/5
din 24 februarie 2017
Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului
Strășeni conform situației de la 1 ianuarie 2017

În temeiul art.46 al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.9 din
Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991, 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, avînd
în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:

1. Se aprobă Cadastrul funciar al raionului Strășeni, conform situației de la
1 ianuarie 2017, în hotarele a 27 de unități administrativ-teritoriale de nivelul întîi,
cu suprafața totală de 72908,83 ha, conform anexei.

Preşedinte al şedinţei

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/6
din 24 februarie 2017
Cu privire la formarea bunului imobil
În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121
– XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu
modificările ulterioare, Legii nr. 354-XV din 28 octombrie.2004 cu privire la
formarea bunurilor imobile, cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă,
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se formează bunul imobil proprietate a raionului, înregistrat cu nr.
cadastral 8037209168.02 prin separare a imobilului IMSP Centru de Sănătate
Sireți, în încăperi izolate 001 cu suprafața 71,9 m2 și 002 cu suprafața 337,9 m2.
2. Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru (V. Borș)
efectuarea lucrărilor cadastrale la formarea bunului imobil nominalizat.
3. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii
preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/7
din 24 februarie 2017

Cu privire la stabilirea perimetrului
intravilanului satului Făgureni

În temeiul prevederilor Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 al
Codului funciar, aprobat prin Legea nr.828-XII din 25 decembrie 1991, cu
modificările ulterioare, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25
februarie 1998, Hotărîrii Guvernului nr.1518 din 17 decembrie 2003 ,,Despre
crearea Sistemului informațional automatizat, Registrul de stat al unităților
administrativ-teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei”,
Deciziei Consiliului orășenesc Strășeni nr. 9/01 din 25 noiembrie 2015 ,,Cu privire
la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Strășeni și Regulamentului
local de urbanism”, Deciziei Consiliului orășenesc Strășeni nr.4/15 din 10
octombrie 2016 ,,Cu privire la stabilirea/actualizarea perimetrului intravilanului s.
Făgureni”, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se stabilește perimetrul intravilanului satului Făgureni, cu suprafața totală de
114,3440 ha.

2. Serviciul relații funciare și cadastru (V. Borș) va asigura modificarea
documentației cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei
decizii vicepreședintele raionului (N. Budu).

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/8
din 24 februarie 2017

Cu privire la încorporarea în serviciul
militar, cu termen redus şi serviciul
civil în martie - iulie 2017

În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările și completările 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 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului
civil (de alternativă), Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31
ianuarie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativmilitară 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), examinînd nota
informativă, avînd în vedere avizele comisiei 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 13 martie –
31 iulie 2017.
3. Se aprobă sarcina de încorporare în rândurile Forţelor Armate a recruților din
primăriile raionului în 13 martie – 31 iulie 2017, conform anexei nr. 2.
4. Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi
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 Hotărârea 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 amânare
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 directorului interimar al Instituției Medico-Sanitare
Publice Spitalul raional Străşeni ( I. Topor):
 să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de
la 13 martie – 31 iulie 2017 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 Hotărârea Guvernului nr. 897 din 23 iulie
2003;
 să rezerve 20 de loc-paturi în 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, cu termen
redus şi serviciul civil în perioada 13 martie – 31 iulie 2017, despre activitatea
primăriilor în problemele vizate;
 în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi 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
vicepreşedintelui raionului (I. Ursu), comandantului Centrului Militar teritorial
Străşeni (I. Arnăut).

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/ 10
din 24 februarie 2017

Cu privire aprobarea listei bunurilor
proprietate a raionului supuse privatizării
În conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) lit. e) al Legii nr. 436 – XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.4 alin.(2) al Legii
nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, în
temeiul art.9,art.27 al Legii nr.121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările și completările ulterioare,
examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă lista bunurilor proprietate a raionului supuse privatizării, după
cum urmează:
- garaj cu suprafața de 227,7 m.p, numărul cadastral 8001107282.01 situat în
or. Strășeni, str. Serghei Lazo 2.
-

imobil cu suprafața de 202,4 m.p, numărul cadastral 8001113.271.01
situat
în or. Strășeni, str. M. Eminescu, 6

2. Se pune în sarcina Serviciului juridic din cadrul Aparatului președintelui
raionului publicarea listei bunurilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (Mihail Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/11
din 24 februarie 2017
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 și în conformitate cu 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, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate aflate la evidența contabilă a
Direcției asistență socială și protecție a familiei, după cum urmează:
Nr.

Cod

Denumirea

d/o

3

Numărul
de
inventar

Anul

Valoarea
iniţială

Durata de
funcţionare
utilă/norma
anuală de
uzură ani/%/

Uzura
calculată

4

5

6

7

8

procurării

1

2

1

14847 Calculator 031400
0
Lenova
26
A53

2007

14726.9 33.3
3
3

3

14726.93

2

14847 Calculator 031400
0
Lenova
28
A53

2007

14726.9 33.3
3
3

3

14726.93

3

14847 Notebook 031402
0
Asus
22

2010

5746.00 33.3
3

3

5746.00

4

14847 Monitor
0
HP

031429
8

2010

2570.00 33.3
3

3

2570.00

5

14847 Imprimant 031424

2007

1452,17 33,3

3

1452,17

0

ă

4

3

TOTAL

39222,03

2. Direcția asistență socială și protecție a familiei va efectua modificările
respective în evidența contabilă conform legislației în vigoare şi actului de casare.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii, vicepreședintele raionului (E. Harcenco).

Președinte al ședinței
Contrasemnat
Secretar al Consiliului raional

Vasile BUGA

Nina Rusu

DECIZIE nr. 1/12
din 24 februarie 2017
Cu privire la achitarea compensaţiei
pentru serviciile de transport

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1413 din 27
decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire
şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport, examinînd nota informativă,
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:

1. Se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei achitarea
compensației pentru serviciile de transport în conformitate cu Regulamentul cu
privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport,
aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016.
2. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, până la data de 1 martie a
anului următor celui de gestiune, va prezenta Direcției finanțe și Ministerului
muncii, protecţiei sociale şi familiei, raportul anual privind executarea prevederilor
prezentei decizii.
3. Se pune în seama şefului Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a
familiei, şefului Direcţiei finanţe executarea prevederilor prezentei decizii.
4. Se abrogă:
- Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 6/9 din 25 decembrie 2007 „Cu
privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei anuale pentru
cheltuielile de deservire cu transport a
persoanelor cu dizabilităţi a
aparatului locomotor”.
- Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 11/12 din 28 decembrie 2011 „Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a
compensaţiilor pentru călătorii în mijloacele de transport unor categorii ale
populaţiei”.

- Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 2/8 din 30 mai 2012 „Cu privire la
modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 11/12 din 28 decembrie 2011”.
- Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 1/9 din 31 martie 2015 „Cu privire la
modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 11/12 din 28 decembrie 2011”.
5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).
Preşedinte al şedinţei

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/13
din 24 februarie 2017

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, examinînd nota informativă, 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 și actelor legislative și normative în vigoare.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/15
din 24 februarie 2017
Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului
raional Străşeni pentru trimestrul II al anului 2017

În temeiul art. 43, 46 ale 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 Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru
trimestrul II al anului 2017, conform anexei.
2. Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor
subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea
integrală şi în termene a Programului nominalizat.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
secretarului Consiliului raional.

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/16
din 24 februarie 2017
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, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele
publice locale, cu modificările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.
154 din 01 iulie 2016, 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
„139096,0”, cifra „21741,0” se substituie cu cifra „22392,5” şi cifra
„120559,7” se substituie cu cifra „116373,5”;
- Anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional
pe anul 2017 ” se substituie cu anexa nr. 1 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. 3 cu un nou
conţinut (se anexează).
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

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/17
din 24 februarie 2017

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 susţinerii tinerilor specialişti angajaţi în instituţiile de învăţămînt din
raion, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative
de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se alocă primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor
(conform anexei) 6,0 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 2017.

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 anexa la prezenta decizie.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/18
din 24 februarie 2017

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”, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se alocă 6083,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei
raionale pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale a instituţiilor de
învăţămînt, conform anexei.
2. Aparatul preşedintelui raionului (G. Sîrbu), în calitate de beneficiar al
mijloacelor alocate, va perfecta în modul stabilit documentele necesare pentru
finanţarea cheltuielilor în cauză.
3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii
vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful
Direcţiei învăţămînt (I. Certan), şeful Direcţiei agricultură şi dezvoltare economică
şi a teritoriului (N. Sîrbu)
4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/ 19
din 24 februarie 2017

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din Fondul pentru educaţie incluzivă
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 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”,
examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se alocă 2582,8 mii lei din contul mijloacelor Fondului pentru educaţie
incluzivă prevăzute în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” conform
anexei, inclusiv:
- 1057,5 mii lei pentru dotarea centrelor cu echipament şi mobilier;
- 1525,3 mii lei pentru salarizarea cadrelor de sprijin, conform anexei.
2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii
vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan), 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,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/20
din 24 februarie 2017

Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului
neutilizat în anul 2016 instituţiilor de învăţămînt
preuniversitar

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. 26 (2) al 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”, examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se alocă Aparatului preşedintelui 5938,8 mii lei pentru instituţiile de
învăţămînt primar şi secundar general din subordinea Consiliului raional, din
contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2016, conform anexei.
2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful
Direcţiei
finanţe
(V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I.Certan)
vicepreşedintele raionului (I. Ursu)
5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/21
din 24 februarie 2017

Cu privire la transmiterea cheltuielilor
efectuate prin alocaţii de la bugetul
raional la reparaţii capitale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, 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, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se transmit cheltuielile efectuate prin alocaţii din bugetul raional la
reparaţii capitale instituţiilor de învăţămînt, 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,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/22
din 24 februarie 2017
Cu privire la rectificarea
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 ulterioare şi
completările ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finanţele publice locale, art. 8 al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare, art.
9 al Legii nr. 48 din 23 martie 2012 privind salarizarea funcționarilor publici, cu
modificările ulterioare, Deciziei Consiliului raional nr.1/32 din 31 martie 2015 ”Cu
privire la aprobarea Regulamentelor interne privind plata premiului anual
persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din
cadrul Consiliului raional Strășeni”, examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se alocă 6,6 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016
pentru achitarea indemnizaţiei pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă.
2. Se alocă118,3 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016
pentru achitarea compensaţiei serviciilor de transport pentru călătoria în transportul
comun urban, suburban şi interurban.
3. Se alocă127,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru achitarea indemnizaţiei
şi compensaţiei pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi
postsecundar pedagogic.
4. Se alocă 327,6 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite
în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru reparaţia capitală a
drumurilor.
5. Se majorează cu 100,0 mii lei planul de finanţare pe venituri şi cheltuieli,
mijloace colectate la Gimnaziul „M. Viteazul” or. Străşeni din încasări de la
prestarea serviciilor cu plată şi se repartizează pentru procurarea produselor
alimentare.
6. Se majorează cu 25,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi
cheltuieli la Gimnaziul „M. Viteazul” or. Străşeni din încasările de la plata pentru

locaţiunea bunurilor patrimoniului public şi se direcţionează pentru procurarea
materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou.
7. Se alocă 407,4 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru reparaţia capitală a
acoperişului şcolii sportive or. Străşeni.
8. Se majorează cu 6,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi cheltuieli
a Direcţiei învăţămînt, venituri încasate de la locaţiunea patrimoniului public şi se
direcţionează pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc.
9. Se majorează cu 1,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi cheltuieli
a Direcţiei învăţămînt, mijloace încasate din sponsorizări şi se direcţionează pentru
procurarea rechizitelor de birou.
10. Se alocă 41,0 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016
pentru achitarea indemnizaţiei pentru reparaţia sau procurarea spaţiului locativ,
mijloace alocate de către Bugetul de stat la finele anului şi neutilizate.
11. Se alocă 10,7 mii lei Bibliotecii publice raionale „M. Sadoveanu” din contul
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016
mijloace alocate în anul 2016 de către AO IREX Moldova şi neutilizate şi se
direcţionează după cum urmează :
- 9,0 mii lei pentru procurarea maşinilor şi utilajelor
- 1,7 mii lei pentru procurarea inventarului de producere şi gospodăresc
12. Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru
expertizarea proiectelor şi a devizelor de cheltuieli.
13. Se alocă 1,5 mii lei Centrului pentru copii „Bunvolentia” s. Cojuşna din
contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2016, mijloace acumulate din sponsorizări în anul 2016 şi neutilizate şi se
direcţionează pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii.
14. Se alocă 1,5 mii lei Gimnaziului „M. Viteazul” din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, mijloace
colectate din încasări de la prestarea serviciilor cu plată şi neutilizate în anul 2016
şi se direcţionează pentru procurarea produselor alimentare.
15. Se alocă 30,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite
în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru desfăşurarea
manifestaţiilor consacrate celor căzuţi în războiul pentru apărarea integrităţii
teritoriale şi independenţei RM şi zilei comemorării celor căzuţi din războiul din
Afganistan.
16. Se majorează cu 1019,4 mii lei componenta raională pe anul 2017, transferuri
cu destinaţie specială de la Bugetul de stat şi neutilizate în anul 2016.
17. Se majorează cu 200,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi
cheltuieli, mijloace colectate la L.T.”N. Vornicescu” din încasări de la prestarea
serviciilor cu plată şi se repartizează pentru procurarea produselor alimentare.

18. Se alocă 24,0 mii lei primăriei Străşeni din Fondul republican de susţinere a
populaţiei pentru alimentaţia persoanelor defavorizate în cantina socială or.
Străşeni.
19. Se alocă 186,7 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 inclusiv:
- 100,0 mii lei pentru reparaţia capitală a edificiului Centrului de creaţie a elevilor
or. Străşeni;
- 86,7 mii lei pentru procurarea mijloacelor fixe la Centrul de creaţie a elevilor or.
Străşeni;
20. Se alocă 39,2 mii lei Aparatului preşedintelui din contul veniturilor obţinute
suplimentar la cele aprobate pentru anul bugetar finalizat pentru achitarea unui
salariu lunar, drept premiu anual persoanelor cu demnitate publică precum şi a
contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorie şi a primei de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală.
21. Se alocă 192, 0 mii lei din contul veniturilor obţinute suplimentar la cele
aprobate pentru anul bugetar finalizat pentru achitarea a 60% din salariu lunar,
drept premiu anual funcţionarilor publici a direcţiilor şi secţiilor Consiliului
raional, precum şi a contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorie şi a
primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, inclusiv:
- 41,5 Aparatului preşedintelui;
- 34,5 mii lei Direcţiei învăţămînt;
- 36,6 mii lei Direcţiei finanţe;
- 25,2 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei;
- 32,6 mii lei Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului;
- 15, 0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport;
- 6,6 mii lei Serviciului relaţii funciare şi cadastru.
22. Se alocă 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea
lucrărilor de reparaţie în clădirea Consiliului raional Străşeni din or. Străşeni.
23. Se alocă 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea
lucrărilor de reparaţie capitală la blocul de dormitoare „A” a Centrului de odihnă şi
agrement pentru copii şi tineret „Divertis” din or. Străşeni.
24. Se alocă 800,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea
lucrărilor de reparaţie capitală a blocurilor sanitare la Casa raională de Cultură din
or. Străşeni.
25. Se alocă 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea
lucrărilor de reconstruire a acoperişului la Şcoala sportivă din or. Străşeni.
26. Se alocă 300,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea
lucrărilor de reparaţie capitală a Oficiului Medicilor din s. Voinova, r-ul Străşeni.
27. Se alocă 2000,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea

lucrărilor de renovare a unui segment de apeduct deteriorat în s. Micăuţi a
apeductului Micăuţi - Străşeni.
28. Se alocă 150,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 , mijloace
financiare pentru supravegherea tehnică şi efectuarea controlului a obiectelor de
construcţii de către organizaţiile de proiectare.
29. Se alocă 50,0 mii lei Secţiei cultură din contul mijloacelor constituite în
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru organizarea şi
desfăşurarea sărbătorii „Mărţişor - 2017” pe data de 01-06 martie.
30. Se majorează cu 1,0 mii lei planul de finanţare a Bibliotecii publice raionale,
mijloace finanţate centralizat de către Asociația Obștească IREX Moldova şi se
direcţionează pentru procurarea mijloacelor fixe.
31. Se alocă 18,0 mii lei Centrului Sănătate Codreanca din contul mijloacelor
prevăzute centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” pentru procurarea
utilajului medical (electrocardiograf).
32. Se stabileşte acordarea premiului unic, în mărimea unui salariu de funcție, din
contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul 2017
Aparatului președintelui raionului, dlui Popa Mihail, președinte al raionului, cu
prilejul jubileului de 45 ani de la naștere.
33. Se alocă 300,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea
lucrărilor de reparație capital a Oficiului medicului de familie s. Țigănești
34. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful
Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan), contabilul-şef
al Aparatului preşedintelui raionului şi vicepreşedinţii raionului.
35. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/24
din 24 februarie 2017

Cu privire la aprobarea Programului raional
de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020

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, art. 6, 7, 9 şi 72 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind
supravegherea de stat a sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 4 din Legea nr.153-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la controlul şi profilaxia
tuberculozei şi Hotărîrii Guvernului nr. 1160 din 20 octombrie 2016 „Privind
aprobarea Programului naţional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020”,
examinînd nota informativă, avînd în vedere avizul comisiei consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă:
- Programul raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020, conform
anexei nr.1.
- Planul de acţiuni privind implementarea Programului raional de control al
tuberculozei pentru anii 2017-2020, conform anexei nr.2.
- Indicatorii activităţilor de monitorizare, evaluare şi raportare a Programului,
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 de acţiuni privind implementarea Programului
raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020.
3. Instituţia medico-sanitare publice Spitalul raional:
- va coordona şi va monitoriza implementarea Programului raional de control
al tuberculozei pentru anii 2017-2020 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea acestuia;
- va raporta anual, pînă la 31 martie, Consiliului raional despre executarea
Planul de acţiuni privind implementarea Programului raional de control al
tuberculozei pentru anii 2017-2020.

4. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul raional de control al
tuberculozei pentru anii 2017-2020 se va efectua din contul şi în limitele
mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco)

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/25
din 24 februarie 2017
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, examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare bunul, proprietate a
raionului
compus din garaj cu suprafaţa totală de 227,7 m.p., nr. cadastral 8001107282.01 și
teren cu suprafața de 0,0423 ha, nr. cadastral 8001107282, situat în or. Străşeni, str.
Serghei Lazo nr.2, preţ iniţial 500194 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 imobil.

5. Se abrogă Decizia Consiliului raional Strășeni nr.1/38 din 31 martie 2015
”Cu privire la vînzarea bunului, prin licitație”.
6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (Mihail Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/26
din 24 februarie 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, examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare bunul, 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 Strășeni:
- 5/15 din 23 decembrie 2016 ”Cu privire la vînzarea bunului prin licitație”.
6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (Mihail Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/27
din 24 februarie 2017

Cu privire la examinarea cererii prealabile

În urma examinării cererii prealabile depusă de Griciuc Larisa, președintele
comitetului sindical, gimnaziul Cojușna și Iachim Larisa, președintele ONG
”Femeile din mediul rural”, privind abrogarea Deciziei Consiliului nr.4/41 din 25
noiembrie 2016 ”Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt din s.
Cojușna”, în temeiul prevederilor art.43 (1) lit. r) al Legii nr.436 – XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, art.15 alin.2, lit. a) al Legii nr.793-XIV din 12 februarie
2000 privind contenciosul administrativ, examinînd nota informativă, avînd în
vedere avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se respinge cererea prealabilă înaintată de Griciuc Larisa și Iachim Larisa
privind abrogarea Deciziei Consiliului nr.4/41 din 25 noiembrie 2016 ”Cu privire
la reorganizarea unor instituții de învățămînt din s. Cojușna”.

2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința petiționarilor.

3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/28
din 24 februarie 2017
Cu privire la aprobarea Acordului de
colaborare dintre Consiliul raional Strășeni
și Asociația Obștească CCF Moldova –
Copil, Comunitare, Familie

În temeiul art.43 alin.(1) lit. t), alin.(2), art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din
28decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile
copilului, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția copiilor aflați în situație
de risc și a copiilor separați de părinți, Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08 aprilie
2014 ,,Cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea
copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și
traficului”, examinând nota informativă, avînd în vedere avizul comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și
Asociația Obștească CCF Moldova – Copil, Comunitare, Familie, conform anexei.

2. Se deleagă Preşedintelui raionului, domnului Mihail Popa, dreptul de a semna
Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească
CCF Moldova – Copil, Comunitare, Familie, menţionat în pct. 1 al prezentei
decizii.

3. Se desemnează Şeful Direcției asistenţă socială şi protecţie a familiei (N.
Olevschi), responsabil pentru implementarea prezentului Acord.

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreședintelui raionului (E. Harcenco).

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/29
din 24 februarie 2017
Cu privire la reorganizarea unor
instituţii medico-sanitare publice

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,
Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Hotărîrii
Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”, examinînd nota
informativă, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:

1. Se reorganizează Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate
Strășeni prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de
Sănătate Codreanca și Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate
Micleuşeni.
2. Se instituie Comisia de reorganizare a instituţiilor nominalizate în
următoarea componenţă:
HARCENCO Elena
– vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei
Membrii comisiei:
MALIC Ion

– şef al Serviciului juridic

IAŢÎŞIN Andrei

– şef al IMSP CS Străşeni

SLĂNINĂ Larisa

– şef al IMSP CS Codreanca

UNTILA Galina

– contabil IMSP CS Codreanca

ŢURCANU Tamara

– şef al IMSP CS Micleuşeni

CEBOTARI Olga

– contabil IMSP CS Micleuşeni

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Străşeni va asigura,
prin intermediul Comisiei de reorganizare, absorbţia instituţiilor respective şi

transmiterea patrimoniului de la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de
Sănătate Codreanca și Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate
Micleuşeni la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Străşeni, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
4.
Preşedintele raionului (M. Popa) va preaviza prin dispoziţie, sub
semnătură, şefii IMSP CS Codreanca (Slănină Larisa) şi IMSP CS Micleuşeni
(Ţurcanu Tamara), în strictă conformitate cu prevederile Codului muncii al RM.
5.
Șefii Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Codreanca
și al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micleuşeni vor
preaviza prin ordin personalul din subordine în strictă conformitate cu Codul
muncii al Republicii Moldova, referitor la reorganizarea instituțiilor.
6.
Disponibilizarea salariaților în cazul imposibilității transferului acestora,
se va efectua în conformitate cu legislația muncii în vigoare.
7. Şeful IMSP Centrul de Sănătate Străşeni (A. Iaţîşin):
- Va asigura angajarea prin transfer a personalului instituţiilor supuse
reorganizării, care au fost în relaţii contractuale cu instituţiile respective;
- Va înainta fondatorului spre aprobare modificările corespunzătoare în statele
de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Străşeni.
8. Se abrogă:
- Decizia Consiliului raional nr. 2/26 din 28 mai 2013 ”Cu privire la
delimitarea juridică de Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul
Medicilor de Familie Strășeni și fondarea Instituției Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Micleuşeni;
- Decizia Consiliului raional nr. 2/28 din 28 mai 2013 ”Cu privire la
delimitarea juridică de Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul
Medicilor de Familie Strășeni și fondarea Instituției Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Codreanca
9. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
preşedintelui raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/30
din 24 februarie 2017
Cu privire la lichidarea Gimnaziului Drăguşeni

În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie
2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, art. 15 p.1, lit. b, art. 21 p.1, art.141 p.1 lit. j din Codul educației nr.
152 din 17 iulie 2014, Hotărîrea 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”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul
dezvoltării învățămînului de calitate, examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se lichidează Gimnaziul Drăguşeni, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IX în
şcoala de circumscripţie - Gimnaziul Rădeni cu începere de la 01 septembrie
2017.
2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub
semnătură, directorul instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu
prevederile Codului muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea
ordinului privind preavizarea salariaţilor de către conducătorul instituției
respective.
3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) organizarea
transportării elevilor din instituţia lichidată la şcoala de circumscripţie Gimnaziul
Rădeni de la 01 septembrie 2017.
4. Se reziliază, începînd cu 01 septembrie 2017, contractul de comodat
încheiat cu primăria comunei Rădeni şi se restituie bunul proprietate publică
(edificiul instituției lichidate) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii
publice locale de nivelul întîi, primăriei Rădeni.
4.1. Se instituie Comisia de predare-primire a edificiului nominalizat şi se
aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:
URSU Ion

- vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

Membrii Comisiei:
CERTAN Iulia

- şef al Direcţiei învăţămînt.

MANOLI Vera

- şef al Direcţiei finanţe.

MALIC Ion

- şef al Serviciului juridic.

RĂBDĂU Petru

- primar al comunei Rădeni.

4.2. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform
prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie
2015.
5. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii
şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).
6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
preşedintelui raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Vasile BUGA

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/31
din 24 februarie 2017
Cu privire la lichidarea Gimnaziului Chirianca

În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie
2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, art. 15 p.1, lit. b, art. 21 p.1, art.141 p.1 lit. j din Codul educației nr.
152 din 17 iulie 2014, 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”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul
dezvoltării învățămînului de calitate, examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se lichidează Gimnaziul Chirianca, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IX în
şcoala de circumscripţie – Instituţia Publică Liceul Teoretic Zubreşti cu începere
de la 01 septembrie 2017.
2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură,
directorul instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile
Codului muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului privind
preavizarea salariaţilor de către conducătorul instituției respective.
3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) organizarea
transportării elevilor din instituţia lichidată la şcoala de circumscripţie Instituţia
Publică Liceul Teoretic Zubreşti de la 01 septembrie 2017.
4. Se acordă statut de şcoală de circumscripţie Instituţiei Publice Liceul
Teoretic Zubreşti din 01 septembrie 2017.
5. Se reziliază, începînd cu 01 septembrie 2017, contractul de comodat
încheiat cu primăria Chirianca şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul
instituției lichidate) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale
de nivelul întîi, primăriei Chirianca.
5.1. Se instituie Comisia de predare-primire a edificiului nominalizat şi se
aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:

URSU Ion

- vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

Membrii Comisiei:
CERTAN Iulia

- şef al Direcţiei învăţămînt;

MANOLI Vera

- şef al Direcţiei finanţe;

MALIC Ion

- şef al Serviciului juridic;

DIACENCO Iurie

- primar al satului Chirianca.

5.2. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform
prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie
2015.
6. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful
Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).
7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
preşedintelui raionului (M. POPA).

Preşedinte al şedinţei

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 1/32
din 24 februarie 2017
Cu privire la lichidarea Gimnaziului Oneşti

În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie
2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, art. 15 p.1, lit. b, art. 21 p.1, art.141 p.1 lit. j din Codul educației nr.
152 din 17 iulie 2014, 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”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul
dezvoltării învățămînului de calitate, examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se lichidează Gimnaziul Oneşti, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IX în
şcoala de circumscripţie - Gimnaziul Țigănești cu începere de la 01 septembrie
2017.
2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură,
directorul instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile
Codului muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului privind
preavizarea salariaţilor de către conducătorul instituției respective.
3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) organizarea
transportării elevilor din instituţia lichidată la Gimnaziul Țigănești de la 01
septembrie 2017.
4. Se reziliază, începînd cu 01 septembrie 2017, contractul de comodat
încheiat cu primăria Oneşti şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul
instituției lichidate) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale
de nivelul întîi, primăriei Oneşti.
4.1. Se instituie Comisia de predare-primire a edificiului nominalizat şi se
aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:
URSU Ion

- vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

Membrii Comisiei:
CERTAN Iulia

- şef al Direcţiei învăţămînt;

MANOLI Vera

- şef al Direcţiei finanţe;

MALIC Ion

- şef al Serviciului juridic;

COTELEA Oleg

- primar al satului Oneşti.

4.2. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform
prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
5. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful
Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).
6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
preşedintelui raionului (M. POPA).

Preşedinte al şedinţei

Vasile BUGA

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

