DECIZIE nr. 4/1
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la executarea Bugetului
raional pe 9 luni 2016
În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr.397XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările
ulterioare, examinînd informaţia prezentată de Direcţia finanţe, 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 9 luni 2016
2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2016 la
venituri în sumă de 108972,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 100359,7 mii lei
(anexele 1-3).
3. Direcţia finanţe ( V. Manoli):
- va înainta preşedintelui raionului propuneri privind asigurarea finanţării
cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2016 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 2016;
- 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 şi 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,

Petru VOLOȘCIUC

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/2
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la aprobarea Bugetului
raional pe anul 2017 în prima lectură

În temeiul prevederilor art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, art. 21 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie
2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Legea finanţelor
publice şi responsabilităţile bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Hotărîrii
Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 ,,Cu privire la cadrul de cheltuieli pe
termen mediu şi a proiectului de buget”, examinînd nota informativă, avînd în
vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă bugetul raional pe anul 2017, la venituri în sumă de 161080,0 mii lei
şi la cheltuieli în sumă de 161080,0 mii lei.

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/3
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea
Consiliului raional pentru activitate în perioada rece
2016-2017
În temeiul art.43, 46 ale Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, avînd
în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de nota informativă privind pregătirea instituțiilor din subordinea
Consiliului raional pentru activitate în perioada rece a anului 2016-2017.
2. Conducătorii instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului raional finanțate din
bugetul raional:
să asigure, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate,
responsabili de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea
şi atestarea acestora;
- să asigure, supravegherea sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor, profilaxia
acestora, menținîndu-le în stare de funcţionare;
- să întreprindă, acţiuni de precauţie la obiectele administrate în vederea instalării
(unde lipsesc) şi verificarea metrologică, în caz de expirare a termenului, a contoarelor
pentru evidenţa consumurilor de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă,
utilizând în acest scop alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie
specială.
3. Direcţia finanţe (V. Manoli) să prezinte informaţii preşedintelui raionului, privind
achitarea restanţelor şi plăţilor curente la resursele energetice consumate şi serviciile
prestate, să întreprindă acţiuni concrete pentru stingerea datoriilor existente.
4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:
- să întreprindă acţiuni întru stingerea datoriilor existente pentru resursele energetice
consumate, serviciile comunale prestate şi achitarea la timp a plăţilor curente pentru acestea;
- să întreprindă acţiuni întru asigurarea instituţiilor social-culturale cu resurse
energetice necesare pentru buna funcţionare în perioada rece 2016-2017;
- să examineze la şedinţele consiliilor locale, pregătirea instituţiilor social-culturale, a
fondului locativ din teritoriul administrat pentru o bună funcţionare în perioada rece a anului.
5. Se pune în sarcina Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N.
Sîrbu), prezentarea organelor administrative centrale, o dată la două luni, pînă la data de 20 a
lunii respective, a informaţiilor privind pregătirea către perioada rece.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului
(M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/4
din 25 noiembrie 2016

Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2016
În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul
eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota
informativă, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului
raional adoptate în trimestrul III, 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,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/5
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la completarea Deciziei Consiliului
raional nr. 6/20 25 decembrie 2012
În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrația publică locală, cu modificările și 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 și
completările ulterioare, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă unele completări în Decizia Consiliului raional nr. 6/20 din 25
decembrie 2012 ” Cu privire la aprobarea Regulamentului de susţinere a elevilor
dotaţi şi stabilirea numărului de burse “ după cum urmează:
- se completează cu pct. 21 cu următorul conținut: “21. Se instiruie trei
burse ale Consiliului raional în mărime de 500 lei lunar pentru studenți ai
instituţiilor de învăţămînt superior, colegii - absolvenți ai instituţiilor de învăţământ
de tip liceal din raion.
- Anexa „REGULAMENT cu privire la susținerea elevilor dotați” capitolul I.
Dispoziții generale, se completează după cum urmează:
- pct. 2 după cuvîntul ”preuneversitar” se completează cu cuvintele ”, superior,
colegii”;
- pct. 4 se completează cu lit. d) cu următorul conținut ”d) Acordarea bursei
Consiliului raional pentru studenți ai instituţiilor de învăţămînt superior, colegii absolvenți ai instituţiilor de învăţământ de tip liceal din raion, cu rezultate bune la
învățătură și proveniți din familii cu venituri mici.”
3. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii
vicepreşedintele raionului ( I. URSU).
4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/6
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la modificarea unor
decizii ale Consiliului raional
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. 3/28 din 24 august 2016 „Cu
privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2016” după cum urmează:
- în punctul 15 sintagma „Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din
contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru actualizarea
proiectului tehnic şi expertizarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea şi modernizarea
drumului regional L-422-Străşeni- Voinova r-l Străşeni. ”se substituie cu sintagma „ Se alocă
75,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate
suplimentar din Bugetul de stat pentru elaborarea proiectului tehnic pentru reabilitarea şi
modernizarea drumului regional L-452 –Străşeni-Scoreni-Malcoci-Suruceni.”;
- punctul 28 cu următorul conținut : „Se alocă 100,0 mii lei primăriei Negreşti din contul
transferurilor cu destinaţie specială pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar planificate în
bugetul raional pentru desfăşurarea activităţii preşcolare în legătură cu reorganizarea şcolii
primare-grădiniţa de copii” se abrogă;
- punctele 29, 30, 31 vor deveni punctele 28, 29, 30.
2. 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. Străşeni
Schimbarea sistemului de încălzire.
1000,0
va avea următorul conținut:
1.
L.T. “I. Vatamanu” or. Străşeni
Schimbarea sistemului de încălzire.
325,0
3. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei
finanţe (V. Manoli).
4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii
preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Petru VOLOȘCIUC

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/7
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la acordarea suportului
social tinerilor specialiști
În temeiul art. 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 7,8 al Legii nr. 397-XV
din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare,
în scopul susţinerii tinerilor specialişti angajaţi în instituţiile de învăţămînt din
raion, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se alocă primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor
(conform anexei) 4,8 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 septembrie-decembrie 2016.
2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii
vicepreședintele raionului (I. Ursu), șeful Direcției finanțe (V. Manoli), șeful
Direcției învățămînt (Iu. Certan) și primarii localităților nominalizate în anexa la
prezenta decizie.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/8
din 25 noiembrie 2016

Cu privire la aprobarea Listei elevilor
instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi
extraşcolar, studenților din instituțiile de
învăţămînt superior, colegii, cărora li
se acordă bursa Consiliului raional
pentru anul de studii 2016-2017
În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii nr.436 - XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare, art.141 din Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014,
Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 6/20 din 25 decembrie 2012 „ Cu
privire la aprobarea Regulamentului de susţinere a elevilor dotaţi şi stabilirea
numărului de burse”, cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă a
Direcției învățămînt, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Lista elevilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi
extraşcolar din raion, cărora li se acordă bursa Consiliului raional pentru anul
de studii 2016-2017, conform anexei 1.
2. Se aprobă lista studenților din instituțiile de învăţămînt superior, colegii
absolvenți ai instituţiilor de învăţământ de tip liceal din raion, cărora li se acordă
bursa Consiliului raional pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei nr.2.
3. Direcţia învăţămînt (Iu. Certan) să asigure achitarea burselor pentru copiii
dotaţi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.
4. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii
vicepreşedintele raionului (I. Ursu)

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Petru VOLOȘCIUC

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/9
din 25 noiembrie 2016

Cu privire la Programul de întreţinere
a drumurilor publice locale, pe timp
de iarnă, în anul 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă 500,0 mii lei pentru întreţinerea drumurilor publice locale, pe
timp de iarnă, în anul 2017, conform Programului anexat.
2. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama preşedintelui
raionului, (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/10
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la aprobarea Bugetului
raional pe anul 2017
În temeiul prevederilor art.43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 20 al Legii nr.397-XV din 16
octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, art. 5 (1) al
Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827XIV din 18 februarie 2000, Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale
nr. 181 din 25 iulie 2014, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă indicatorii generali ai Bugetului raional pe anul 2017, conform anexei
nr. 1.
2. Se aprobă sinteza bugetului raional pe venituri pentru anul 2017, conform anexei
nr. 2.
3. Se aprobă sinteza resurselor şi cheltuielilor bugetului raional pe anul 2017 conform
clasificaţiei funcţionale şi clasificaţiei pe programe, conform anexei nr.3.
4. Se aprobă cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului raional în
sumă de 142300,7 mii lei, inclusiv:
- transferuri cu destinaţie generală - 21741,0 mii lei;
- transferuri cu destinaţie specială – 120559,7 mii lei;
5. Se aprobă efectivul limită al statelor de personal şi cheltuielile totale ale
instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr. 4.
6. Se aprobă mijloacele colectate preconizate spre încasare de instituţiile publice
finanţate de la bugetul raional din executarea lucrărilor, serviciilor prestate contra plată,
conform anexei nr. 5.
7. Se aprobă cuantumul Fondului de rezervă al bugetului raional în mărime de 500,0
mii lei, care va fi utilizat în conformitate cu Regulamentul aprobat.
8. Se aprobă Fondul de susţinere socială a populaţiei în sumă de 2488,7 mii lei, care
va fi utilizat pentru acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile,
conform anexei nr. 6.
9. Se aprobă componenta raională pentru protecţia împotriva efectelor negative ale
aplicării formulei precum şi sporirii interesului pentru consolidarea reţelei şcolare în
sumă de 6869,2 mii lei.

10. Se constituie Fondul pentru educaţie incluzivă în mărime de 1902,8 mii lei, ceea
ce constituie 2% din volumul transferurilor categoriale, calculate pe bază de formulă a
instituţii.
11. Se aprobă lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu suma
mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2017 pe bază de formulă, conform
anexei nr. 7.
12. Se stabilesc ca prioritate cheltuielile bugetare pentru plata salariilor, alimentaţiei,
medicamentelor, resurselor energetice şi transferurile la bugetul asigurărilor sociale.
13. Datoriile creditoare, existente la 01 ianuarie 2017, ale instituţiilor publice
finanţate de la bugetul raional vor fi achitate de acestea din contul şi în limita alocaţiilor
aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2017.
14. Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, precum şi efectuarea cheltuielilor de
către executorii de buget se fac numai în limita alocaţiilor prevăzute instituţiilor
respective, reduse cu suma datoriilor creditoare existente la 01 ianuarie 2017 a instituţiei.
15. Se stabileşte că la situaţia din 31 decembrie 2017, datoria bugetului raional nu va
depăşi 3620,1 mii lei şi se va finanţa din contul şi în limita veniturilor proprii.
16. Direcţia finanţe (V. Manoli) se abilitează cu dreptul de a preciza planurile de
finanţare a ordonatorilor secundari de credite, în limita alocaţiilor anuale, cu aprobarea în
prealabil a preşedintelui raionului.
17. Direcţia finanţe (V. Manoli) să analizeze situaţia financiară şi să prezinte
Consiliului raional rapoarte privind executarea bugetului raional pe semestrul întîi, nouă
luni ale anului în curs şi pe anul de gestiune, să întreprindă acţiuni concrete privind
consolidarea disciplinei financiare.
18. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii Comisia consultativă de specialitate economico-financiară.

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/11
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruților
În temeiul art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 al Legii nr. 1245 – XV din 18
iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Hotărîrii Guvernului nr.
631 din 23 mai 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența militară”,
examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,
Consiliul raional DECIDE:
1. Centrul Militar Teritorial Străşeni, autoritățile publice locale de nivelul întîi, să
organizeze în perioada 01 - 28 februarie 2017, trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în
anul 2001 şi cei de vârstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuţi în
evidenţa militară.
2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare:
URSU Ion
ARNĂUT Igor

- vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei;
- comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni, vicepreşedinte al
Comisiei;
ŞEVCIUC Elena
- specialist principal, Secţia recrutare-încorporare, Centrului Militar
Teritorial Străşeni, secretar al Comisiei;
Membrii Comisiei;
GNIP Ludmila
- inspector superior al Biroului siguranță copii, Inspectoratul de Poliție
Strășeni;
SANDU Mihail
- preşedintele Comisiei medicale.
Comisia de rezervă:
BUDU Nicolae
- vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei;
ADAMCIUC Tatiana – specialist, Secţia recrutare-încorporare, Centrului Militar Teritorial
Străşeni, secretar al Comisiei;
Membrii Comisiei;
COTELEA Diana
- şef Secţie securitate publică, Inspectoratul de Poliţie Străşeni;
SANDU Mihail
- preşedintele Comisiei medicale;
3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei medicale :
SANDU Mihail
- dermatolog, preşedinte al Comisiei;
ROȘCA Tudor
- chirurg;
CARAMAN Victoria
- terapeut;
PITONOV Margareta
- neurolog;
DÎRU Ina
- oftalmolog;
GAVRILIUC Valentina - psihiatru;
BOȚAN Victoria
- otorinolaringolog;
ȚIGANU Lucia
- dermatolog;
ADAMCIUC Tatiana
- psiholog.

Comisia de rezervă:

SANDU Mihail
ZAHARCIUC Pavel
IORGA Teodora
SÎRBU Vera
PERELOMOVA Elena
GAVRILIUC Valentina
BOȚAN Victoria
GÎȚU Galina

- dermatolog, preşedinte al Comisiei;
- chirurg;
- terapeut;
- neurolog;
- oftalmolog;
- psihiatru;
- otorinolaringolog;
- dermatolog.

4. Primarii oraşelor, comunelor, satelor din raion să organizeze înștiințarea persoanelor ce
urmează a fi trecute în evidența militară, să întocmească și să perfecteze documentele necesare,
să asigure prezența tinerilor la Comisia medicală (asigurarea cu transport) conform graficului
elaborat de Centrul Militar Teritorial Străşeni.
5. Directorul interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni
(I. Topor), șeful Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni ( A. Iațîșin),
șefii centrelor de sănătate din comunele, satele raionului:
- să contribuie la organizarea activităţii Comisiei medicale (Centrul Militar Teritorial
Străşeni) în perioada 01 – 28 februarie 2017;
- să organizeze efectuarea investigaţiilor medicale în instituţiile medicale la locul de
trai a tinerilor ce urmează a fi recrutaţi, conform graficului elaborat de Centrul Militar
teritorial Strășeni;
- să contribuie la perfectarea fişelor medicale, forma 25 – IU, listelor de semnalizare a
tinerilor ce se află la evidenţă în dispanserele psiho-neurologice, narcologice, ftiziatrice,
dermato - venerologice şi să le prezinte la Centrul Militar Teritorial Străşeni pînă la 10
decembrie 2016;
- să asigure 20 loc paturi în staţionar în scopul examinării şi tratării recruţilor;
- să elibereze de la serviciul de bază, în perioada 01 - 28 februarie 2017 medicii
antrenaţi în activitatea Comisiei, cu păstrarea locurilor de muncă şi a salariilor lunare.
6. Inspectoratul de Poliţie Strășeni să acorde ajutor Centrului Militar Teritorial Străşeni în
căutarea tinerilor ce se eschivează de la trecerea în evidenţa militară.
7. Direcția asistență socială și protecție a familiei să prezinte informaţia privind recruţii
născuți în 2001, cu handicap, la Centrul Militar Teritorial Străşeni pînă la 10 decembrie
2016.
8. Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni, în perioada respectivă, să informeze
săptămînal președintele raionului despre desfăşurarea trecerii în evidenţa militară a tinerilor.
9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei dispoziţii se pune în seama
vicepreşedintelui raionului (I. Ursu) şi comandantului Centrului Militar Teritorial (I. Arnăut).

Preşedinte al şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Petru VOLOȘCIUC

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/12
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la completarea Deciziei Consiliului
raional nr. 2/26 din 30 mai 2012
În temeiul prevederilor art. 43, 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale
Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale cu
modificările ulterioare, Legii nr. 523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale cu modificările ulterioare, Legii nr.
121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice,
cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă unele completări în Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 2/26
din 30 mai 2012 ,,Cu privire la Lista bunurilor imobile proprietate a unității
administrativ-teritoriale de nivelul doi”, după cum urmează:
- în Anexa deciziei ,,Lista bunurilor imobile proprietate a unității
administrativ-teritoriale de nivelul doi”, poziția IMSP Centrul de Sănătate
Zubrești se completează cu poziția 02 cu următorul conținut:
02

Clădirea
Spitalului de
circumscripție
Zubrești

8043215491.01
s. Zubrești

Bucătărie

8043215491.02

320 m. p

IMSP
Centrul
de
Sănătate
100,6 m. p Zubrești

AO
,,Prospe
rare
Zubrești”

2. Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru (V. Borș)
înregistrarea bunului imobil în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreședintelui raionului (E. Harcenco).

Preşedinte al şedinţei

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/13
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la completarea Deciziei
Consiliului nr.3/37 din 24 august 2016
În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii 317 XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, examinînd nota
informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/37 din 24 august
2016 „Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil”, după cum urmează:
-

punctul 1 după cuvintele ”115 m.p.” se completează cu textul „ și terenul
cu numărul cadastral 8001107.283 cu suprafața de 0,0243 ha.” .

2. Se desemnează responsabil de executarea
raionului (M. Popa).

prezentei decizii preşedintele

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/14
din 25 noiembrie 2016

Cu privire la acordul
transmiterii unor bunuri
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 ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04
mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările
ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie
2015, demersului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.08/15-778 din
22 august 2016, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului,
aflate în gestiunea Ministerului Educație în proprietatea publică a unităţii
administrativ-teritoriale de nivelul doi, raionul Străşeni, în administrarea Direcției
învățămînt, 25 computere, după cum urmează:
- în gestiunea Instituției publice Gimnaziul ”Mihai Viteazul” , or. Strășeni
– 15 unități;
- în gestiunea Instituției publice Gimnaziul Dolna, s. Dolna -10 unități.
2. Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii, preşedintele (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului,

Nina Rusu

DECIZIE nr.4 / 15
din 25 noiembrie 2016

Cu privire la acordul
transmiterii unor bunuri
În temeiul prevederilor 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,
cu modificările ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04 mai 2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare,
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015, demersului
Centrului de Sănătate Publică al raionului Strășeni, examinînd nota informativă,
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului,
administrarea Ministerului Sănătății, aflat în gestiunea Centrului Sănătate Publică
Străşeni, în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi,
raionul Străşeni, a imobilului amplasat în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 66 cu
nr. cadastral 8001107164.01 cu suprafața totală de 199,7m2 și a terenului aferent
construcției cu suprafața de 0,0863 ha cu nr. cadastral 8001107164.
2. Transmiterea bunurilor se va face în conformitate cu Regulamentul cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii, preşedintele (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului,

Nina RUSU

DECIZIE nr.4/16
din 25 noiembrie 2016

Cu privire la acordul transmiterii
bunului imobil
În temeiul prevederilor 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,
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare,
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015, demersului
Primăriei Căpriana, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a unității
administrativ - teritoriale de nivelul I, primăria Căpriana în proprietatea publică a
unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi, raionul Străşeni, bunul imobil
(Oficiului Medicului de Familie Căpriana) situat în s. Căpriana, nr. cadastral
8011206243.01 cu suprafața totală de 79,7 m2.
2. Transmiterea bunurilor se va face în conformitate cu Regulamentul cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.
3. Prezenta decizie se aduce la cunoștința Consiliului local Căpriana.
4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Nina RUSU

DECIZIE nr.4 / 19
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului nr. 3/8 din 24 august 2016
În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Legii 317 - XV din 18 iulie 2003 privind actele
normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:
2. Se aprobă modificările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr.
3/8 din 24 august 2016 „Cu privire la transmiterea bunului imobil”, după cum
urmează:
- Conținutul punctului 1 al deciziei se substituie cu următorul conținut:
” 1. Se transmite, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a raionului în
proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cu
acordul Consiliului sătesc Sireți, încăperile din Blocul 2 cu numărul
cadastral 8037209162.02 al Instituției Medico-Sanitare Publice Sireți:
- parterul, parţial – 69,2 m.p. (holul -49,4 m.p., scara-16,1 m.p., antreul - 3,7 m.p.)
- etajul unu, în întregime – 134 m.p.
- etajul doi, în întregime – 134,7 m.p.”.

2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința Consiliului local Sireți.
3. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii
preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/20
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului
de evaluare anuală a performanţelor profesionale
ale funcţionarilor publici de conducere
În temeiul art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 158-XVI din 04 iulie
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările
ulterioare, Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale
funcţionarului public, anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, în scopul bunei organizări şi
desfăşurări a procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se stabileşte perioada de evaluare anuală a funcţionarilor publici de conducere din
subordinea Consiliului raional, 15 decembrie 2016 – 15 februarie 2017.
2. Preşedintele raionului va efectua procedura de evaluare a performanţelor
profesionale pentru următorii funcţionari publici de conducere din subordinea Consiliului
raional:
Secretarul Consiliului raional;
Şeful Direcţiei finanţe.
3. Vicepreşedinţii raionului vor efectua procedura de evaluare a performanţelor
profesionale pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea Consiliului raional,
conform domeniului de activitate:
Şeful Direcţiei învăţămînt;
Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei;
Şeful Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului;
Șeful Secției cultură, turism, tineret și sport;
Şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru.
4. Evaluatorii nominalizaţi în punctele 2 şi 3 vor evalua performanţele profesionale
ale funcţionarilor publici nominalizaţi în conformitate cu actele legislative și normative în
vigoare
5. Se desemnează responsabil de asigurarea executării prevederilor prezentei decizii
preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/21
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la Programul de acordare a
concediilor de odihnă anuale
În conformitate cu prevederile art. 82 alin.(2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 15 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la
statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, art. 43 al Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, art. 112, 116 din Codul muncii al
Republicii Moldova, luînd în consideraţie solicitările salariaţilor, avînd în vedere avizul comisiei consultative
de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale pentru anul 2017, după cum urmează:
Nume, prenume

Funcţia deţinută

Popa Mihail
Ursu Ion
Budu Nicolae
Harcenco Elena
Rusu Nina
Manoli Vera
Certan Iulia
Olevschi Natalia
Sîrbu Nicolae

Preşedinte al raionului
Vicepreşedinte al raionului
Vicepreşedinte al raionului
Vicepreşedinte al raionului
Secretar al Consiliului raional
Şef al Direcţiei finanţe
Şef al Direcţiei învăţămînt
Șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei
Şef al Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a
teritoriului
Şef al Secţiei cultură, turism, tineret şi sport
Şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru
Director al Bibliotecii Publice raionale Mihail Sadoveanu
Director al Casei Raionale de Cultură Străşeni
Director-interimar al IMSP Spitalul Raional Străşeni
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni
Șef al IM Centrul Stomatologic Străşeni
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Lozova
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Cojuşna
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Sireţi
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Codreanca
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi
Şef al IMSP Centrul de Sănătate Micleuşeni

Schirliu Vera
Borş Valeriu
Pădure Nadejda
Radu Vasile
Topor Iurie
Iaţîşin Andrei
Croitor Maria
Glavan Petru
Suruceanu Vasile
Bogdan Dumitru
Blega Lilia
Damaschin Larisa
Balaur Lilia
Slănină Larisa
Salcoci Galina
Ţurcanu Tamara

Perioada acordării
concediului
august
iunie
septembrie
iulie
ianuarie
½ iunie; ½ august
½ iulie; ½ octombrie
½ ianuarie; ½ iulie
½ iulie; ½ decembrie
septembrie
august
iulie
august
august
½ iunie – ½ iulie
octombrie
august
iulie
octombrie
iulie
iulie
½ iunie; ½ august
septembrie
iulie
½ august; ½ octombrie

2. Se acceptă acordarea concediilor de odihnă anuale în anul 2017 persoanelor nominalizate, conform
Programului aprobat.
3. Se pune în sarcina preşedintelui raionului emiterea dispoziţiei privind acordarea concediului de odihnă,
achitarea indemnizaţiei de concediu şi achitarea ajutorului material, conform legislaţiei în vigoare.
4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/22
din 25 noiembrie 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”, examinînd nota
informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,
Consiliul raional DECIDE:

1. Se alocă 185,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul componentei raionale
pentru achitarea indemnizaţiei de disponibilizare a personalului din Şcoala primară
Stejăreni.
2. Se alocă 66,5 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul componentei raionale
pentru achitarea indemnizaţiei de disponibilizare a personalului din Şcoala primară
Negreşti.
3. Se alocă 350,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul
componentei raionale pentru reparația capitală a acoperișului gimnaziului Cojușna.
4. Se alocă 325,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul
componentei raionale pentru reparația sălii de sport și vestiarului Liceului ”M.
Eminescu” din or. Strășeni.
5. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii
vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi şeful
Direcţiei finanţe (V. Manoli).
6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

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

Petru

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/23
din 25 noiembrie 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 și completările
ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele
publice locale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 236 din 03 octombrie 2016
pentru modificarea şi completarea 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 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 al decizie1 cifra „139624,0” se substituie cu cifra „137535,1”;
- Anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului
raional pe anul 2016 ” se substituie cu un nou conţinut (se anexează);
- Anexa nr. 2 „ Veniturile bugetului raional pe anul 2016” 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 2016 se substituie cu anexa nr. 3
cu un nou conţinut (se anexează);
- Anexa nr. 4 „ Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile
finanţate din bugetul local” se substituie cu anexa nr. 4 cu un nou conţinut
( se anexează).
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,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/25
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la rectificarea Bugetului raional
În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 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 micşorează planul de finanţare pentru anul 2016 a Centrului de plasament
temporar al copilului cu 52,2 mii lei şi se direcţionează mijloacele financiare pentru
finanţarea Serviciului de asistenţă parentală „ Boligari”.
2. Se majorează cu 90,0 mii lei planul de finanţare a Bibliotecii publice raionale ,
mijloace finanţate centralizat de către AO IREX Moldova şi se direcţionează pentru
procurarea mijloacelor fixe şi a inventarului gospodăresc.
3. Se majorează cu 113,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri pe impozitul
pe venit a persoanelor fizice spre plată şi se direcţionează pentru procurarea cazanului la
Instituția Medico-sanitară Publică Centrul Sănătate Micleuşeni.
4. Se majorează cu 30,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri pe impozitul
pe venit a persoanelor fizice spre plată şi se direcţionează Direcţiei învăţămînt pentru
confecţionarea scenei în cantina şcolii internat or. Străşeni.
5. Se micşorează planul cu 150,0 mii lei mijloace prevăzute pentru achitarea creditului
intern „Energetic II ” şi se majorează planul cu 150,0 mii lei mijloace insuficiente
pentru achitarea creditului extern contractat cu SID Banc, Slovenia.
6. Se majorează cu 28,0 mii lei planul de finanţare pe venituri colectate a Aparatului
preşedintelui şi se direcţionează pentru procurarea bunurilor şi serviciilor.
7. Se micşorează cu 400,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri a bugetului
raional pe taxa de la extragerea mineralelor utile şi respectiv se micşorează şi cheltuielile
cu 400,0 mii lei pe servicii de suport în domeniul afacerilor interne.
8. Se micşorează cu 289,2 mii lei planul de finanţare a Centrului tinerilor tehnicieni şi
se majorează cu 289,2 mii lei planul de finanţare a Centrului de creaţie în legătură cu
fuzionarea instituţiilor.
9. Se redistribuie 192,0 mii lei de la Gimnaziul Voinova la Gimnaziul Chirianca în
legătură cu deficitul bugetar al instituţiei întru neadmiterea restanţei la salariu.
10. Se alocă Direcţiei învăţămînt 192,0 mii lei din contul majorării planului la partea
de venituri pe impozitul persoanelor fizice spre plată cu 192,0 mii lei şi se direcţionează
pentru retribuirea muncii angajaţilor Gimnaziului Voinova.

11. Se micşorează cu 41,0 mii lei planul de finanţare a Serviciului auxiliar, Aparatul
președintelui raionului, mijloace economisite la procurarea petrolului şi se direcţionează
la Secția cultură, turism, tineret și sport pentru servicii tineret.
12. Se micşorează cu 42,2 mii lei planul de finanţare a Liceului Teoretic „ Ion
Creangă” c. Micleuşeni, mijloace alocate pentru transportarea elevilor din s. Huzun şi se
direcţionează Direcţiei învăţămînt pentru achitarea serviciilor de transport.
13. Se micşorează cu 100,0 mii lei planul de finanţare a Centrului tinerilor tehnicieni
şi se majorează planul pe Gimnaziul Chirianca, mijloace financiare necesare pentru
acoperirea deficitului bugetar.
14. Se alocă 34,9 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea indemnizaţiei de
disponibilizare a personalului taberei „Dolna”.
15. Se alocă 45,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru retribuirea muncii comisiei de
atestare a cadrelor didactice.
16. Se micşorează cu 128,6 mii lei planul de finanţare a Centrului de odihnă şi
agrement pentru copii şi tineret ”Divertis”, mijloace prevăzute incorect pentru procurarea
produselor alimentare şi se direcţionează suma menţionată pentru retribuirea muncii a
angajaţilor pe perioadă determinată (odihna de vară).
17. Se majorează cu 10,0 mii lei partea de venituri a bugetului raional pe amenzi şi
sancţiuni contravenţionale şi se direcţionează Secţiei cultură, turism, tineret şi sport
pentru organizarea şi desfăşurarea aniversării a XXVI-a de la constituirea Poliţiei
Republicii Moldova precum şi aniversării a XXX – a de la crearea corului „Poliţistul”.
18. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful
Direcţiei finanţe (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (I. Certan) şi contabilul-şef al
Aparatului preşedintelui raionului.
19. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/26
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la casarea bunurilor uzate
În temeiul art.43 alin (1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.
8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a
unităților
administrativ-teritoriale, 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 a Direcției finanțe, avînd în vedere avizul comisiei
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se autorizează casarea bunurilor uzate aflat în gestiunea Direcției finanțe,
după cum urmează:
nr.
d/o

Denumirea sau marca
mijlocului fix

Nr. de
inventar

Data
punerii
în
funcţie

Valoarea
de
intrare,
lei

1
1

2
Calculator

3
31460059

4
2008

5
8950

Valoarea
probabilă
rămasă la
expirarea
duratei
utile de
funcţiona
re lei
6
8950

2

Computator

31460063

2009

8100

8100

3

31460048

2009

6466

6466

4

Bloc de
system+Monitor
Procesor Worcstesion

31460048

2006

7743

5

Copiator

31460053

2007

16500

Codul de
clasificare

Durata de
funcţionare utilă
(norma anuală
de uzură) ani
(% an)

%
7
314

Uzura
calculată
lei

an
8
3

9
8950

314

3

8100

314

3

6466

7743

314

3

7743

16500

314

5

16500

2. Se pune în sarcina contabilului – şef al Direcției finanțe Strășeni (R.
Delimarschi) efectuarea modificărilor respective în evidenţa contabilă conform
actului de casare și legislaţiei în vigoare.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Președinte al ședinței

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/27
din 25 noiembrie 2016

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional nr. 1/12 din 25 februarie 2014
În conformitate cu prevederile art. 43,46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 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 și completările ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/12 din 25
februarie 2014 „Cu privire la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
serviciului raional de asistenţă psihopedagogică ” după cum urmează:
- în Anexa nr.2 „Statul de personal al serviciului raional de asistenţă
psihopedagogică”:
- poziţia 2 ”Șef adjunct al Serviciului de asistență psihopedagogică –
0,5 unități” se abrogă;
- în poziţia 4 cifra „1,5” se substituie cu cifra „1”.
- în poziția „Total personal” cifra „10” se substituie cu cifra „9”.
2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful
Direcţiei învăţămînt (I. Certan).
3. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01.01.2017.
4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/28
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la transmiterea cheltuielilor
efectuate prin alocaţii de la bugetul
raional la reparaţii capitale
În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 –
XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările
ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216 din 28
decembrie 2015”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul
bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea
financiară în sistemul bugetar”, examinînd nota informativă, avînd 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 nr. 1.
2. Se transmit cheltuielile, efectuate prin alocaţii de la bugetul raional prin
Direcția învățămînt în instituțiile de învățămînt la reparaţii capitale în anul 2016,
autorităţilor publice locale de nivelul întîi și altor instituții, pentru a fi raportate la
majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei nr. 2.
3. Se transmit cheltuielile efectuate prin alocaţii din bugetul raional, la
reparaţii capitale în instituțiile de învăţămînt, autorităţilor administrației publice
locale de nivelul întîi pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a
fondurilor fixe, conform anexei nr. 3.
4. Se pune în sarcina contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului,
contabilului-șef al Direcției finanțe, contabilului şef al Direcţiei învăţămînt
executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina șefului,
Direcției finanțe (V. Manoli), preşedintelui raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/29
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la sistarea activității
Biroul Comun de Informaţii şi Servicii
În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28
decembrie 2006 ,,Privind administraţia publică locală”, art. 30 al Hotărîrii
Guvernului nr. 661 din 30 august 2013 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cadru,
privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii”,
examinînd nota informativă, avînd în vedere avizul comisiei consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se sistează activitatea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii de pe lîngă
Consiliul raional, începînd cu 01 decembrie 2016.
2. Bunurile aflate în folosința membrilor Biroului Comun de Informații și
Servicii vor fi transmise în gestiunea Direcției asistență socială și protecție a
familiei.
3. Se instituie Comisia de predare – primire a bunurilor, în următoarea
componență:
HARCENCO Elena
OLEVSCHI Natalia

- vicepreședinte al raionului, președinte al Comisiei;
- șef al Direcției asistență socială și protecție a
familiei;
RACOVIȚĂ Valentina
- contabil al Serviciului de deservire la domiciliu.
4. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 4/12 din 27 septembrie 2013 ”Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Biroului Comun de Informaţii şi Servicii”.
5. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei
şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi).
6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/30
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale
În temeiul art. 43, 46, .77 ale Legii 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 unităţii
administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, art.14 al Legii nr. 121-XVI din
04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii
Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”, ehaminînd nota
informativă, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se transmit, bunurile materiale proprietatea publică a unității administrativ
teritoriale de nivelul doi aflate în gestiunea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a
familiei în gestiunea Direcţiei învăţămînt, conform anexei.
2. Se instituie comisia de predare - primire a bunurilor materiale în următoarea
componenţă:
OLEVSCHI Natalia
- Şef al Direcţiei asistență socială și protecție a familiei,
Preşedinte al Comisiei;
Membrii comisiei:
CERTAN Iulia
- șef al Direcției învățămînt;
RACOVIȚĂ Valentina - contabil al Serviciului de deservire la domiciliu;
OPREA Zinaida
- contabil - șef al Direcției învățămînt;
SÎRBU Grigore
- director al Centrului de odihnă și agrement pentru
copii și tineret ,,Divertis”;
3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea bunurilor
materiale conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015, în
termen de 30 de zile.
4. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei
şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi).
5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/31
din 25 noiembrie 2016

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului
raional Străşeni pentru trimestrul I al anului 2017

În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, avînd în vedere avizele
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru
trimestrul I 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,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/32
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la completarea Deciziei Consiliului
raional Strășeni nr. 2/14 din 20 mai 2016
În temeiul prevederilor art. 43, 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale
Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, cu
modificările ulterioare, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă unele completări în Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 2/14
din 20 mai 2016 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”Divertis”,
după cum urmează:
- Anexa nr. 1 ,, Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de odihnă
și agreement pentru copii și tineret ”Divertis”, Capitolul II ”Activitatea
Centrului” se completează cu două puncte noi – pct.4 și pct. 5 cu următorul
conținut:
”4. Centrul beneficiază de mijloacele colectate de la prestarea serviciilor contra
plată acumulate la un cont special la Direcţia învăţămînt”.
5. Mijloacele colectate ale Centrului provin din închirieri şi prestări servicii,
realizarea unor manifestări culturale și sportive de nivel local, naţional şi
internaţional contra plată, precum și din donaţii, sponsorizări, finanţări interne şi
externe conform legislației în vigoare”.
2. Se pune în sarcina Direcției învățămînt executarea prevederilor prezentei
decizii și actelor legislația și normative în vigoare.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreședintelui raionului (I. Ursu).

Preşedinte al şedinţei

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/ 34
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la autorizarea comercializării
prin licitație a activelor neutilizate
În temeiul art.43,46,77 al 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 şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 480 din 28 martie
2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi
comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, examinînd nota
informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se autorizează comercializarea prin licitaţie a activelor neutilizate de către
Direcția învățămînt după cum urmează:
- tractor MTZ-80, numărul motorului 51336, numărul caroseriei 658510, anul
fabricării 1989;
- remorcă 2PTS-4, numărul șasiului F/N, anul fabricării 1987;
- plug PLN335M, anul fabricării 2006;
- cultivator CPSP-4, anul fabricării 2004;
- semănătoare SPP-6FS, anul fabricării 2006.
2. Se pune în sarcina Direcției învățămînt:
- constituirea Comisiei de licitație a bunurilor nominalizate în punctul unu,
formată din 5-7 persoane cu includerea în componența acestuia a consilierilor
raionali, șefului Serviciului juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului și
reprezentanților din cadrul Direcției învățămînt;
- organizarea licitației în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu
publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova .
3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (Mihail Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/ 35
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la transmiterea
în folosinţă a unor încăperi
În conformitate cu prevederile articolului 43,46,77 al Legii nr. 436 – XVI din
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, 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, Hotărîrea Guvernului
nr.139 din 20 februarie 2001 „Cu privire la aprobarea Regulamentului poliţiei
municipale a Inspectoratului General de Poliţie” şi în baza demersului nr.11347 al
Inspectoratului de Poliţie Străşeni din 20 septembrie 2016, examinînd nota
informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se transmit în folosinţă încăperile din imobilul, cu numărul cadastral –
8042208375, Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni, pe
o perioadă de 25 ani, Inspectoratului de Poliţie Străşeni, după cum urmează:
- o parte din parter cu suprafaţa de 212,3 m.p., număr cadastral –
8042208.375.01.1
- subsolul cu suprafaţa de 101,2 m.p.
2. Se constituie Comisia de predare-primire, după cum urmează:
HARCENCO Elena
- vicepreşedinte al raionului Străşeni
SCOARŢĂ Petru
- şef al Inspectoratului de Poliţie Străşeni
BOGDAN Dumitru
- şef al Instituţiei Medico-Sanitară Publică Centrul de
Sănătate Vorniceni
MALIC Ion
- şef al Serviciului juridic, Aparatul preşedintelui
raionului
DELIMARSCHI Raisa - contabil-şef al Direcţiei finanţe
VALEAN Zinaida
- contabil-şef al Inspectoratului de Poliţie Străşeni
MIRON Natalia
- contabil al Instituţiei Medico-Sanitară Publică Centrul
de
Sănătate Vorniceni
3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate să efectueze procedura de dare în
folosinţă a încăperilor, cu întocmirea actului de primire-predare, în termen de 30
zile, în conformitate cu legislaţia în vigoare
4. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii preşedintele
raionului (M. Popa).
Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/ 36
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituţiei
Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni
În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările ulterioare, art. 4, 6 ale Legii ocrotirii sănătăţii nr.
411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului
nr.55 din 30 ianuarie 2012 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al
Centrului comunitar de sănătate mintală și a Standardelor de calitate”, Ordinile
Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de
personal medical”, nr. 695 din 13 octombrie 2012 ”Cu privire la Asistența
Medicală Primară din Republica Moldova”, cu modificările ulterioare, în
conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Instituţiei Medico - Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Strășeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.
5/14 din 29 noiembrie 2013, avînd în vedere avizarea statelor de personal de către
Agenția Teritorială Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină,
examinînd nota informativă, avînd în vedere avizul comisiei consultative de
sănătate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice
Centrul de Sănătate Strășeni, conform anexei.
2. Se pune în sarcina șefului Instituţiei Medico - Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Strășeni (A. Iațîșin) executarea prevederilor prezentei decizii.
3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/37
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material
personalului de conducere din instituţiile 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 ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06
iulie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”,
în conformitate cu regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medicale, în baza evaluării
performanţelor instituţiilor respective, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizul
comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Se stabileşte acordarea premiilor personalului de conducere din instituţiile
medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni pentru rezultatele activităţii
instituţiilor, zilei profesionale şi de sărbătoare nelucrătoare pentru anul 2016 în mărime
proporțională cu cota medie a premiului achitat personalului medical superior.
2. Se stabileşte acordarea ajutorului material personalului de conducere din
instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni în mărimea unui
salariu de funcţie.
3. Se stabileşte că acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de
conducere a instituţiei se va efectua numai în cazurile cînd salariaţii colectivului de muncă
vor fi premiaţi sau li se va acorda ajutor material.
4. Se stabileşte că asigurarea financiară ce ţine de organizarea premierii şi
acordării ajutorului material personalului de conducere al instituţiei se efectuează integral
din mijloacele proprii ale unităţii.
5. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii
conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni.
6. Se stabileşte acordarea premiului unic, în mărimea unui salariu de funcţie şi a
ajutorului material din contul economiei mijloacelor preconizate pentru retribuirea muncii,
planificate pe anul 2016 dlui Tuchila Alexandru, în legătură cu demisia din funcția de
director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, pentru activitate
îndelungată şi competenţe profesionale deosebite în sistemul public de sănătate.
7. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).
Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/38
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului
raional nr. 3/11 din 24 august 2016
În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările și 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 și completările
ulterioare, examinînd nota informativă, avînd avizele comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 3/11 din 24 august 2016 ”Cu privire
la transmiterea unui bun material”.

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

DECIZIE nr. 4/41
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la reorganizarea unor instituţii
de învăţămînt din s. Cojușna
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 reorganizează, începînd cu 01 ianuarie 2017, Liceul Teoretic „Alecu
Russo” Cojuşna prin fuziune (absorbţie) a Gimnaziului Cojuşna.
2. Se constituie Comisia de reorganizare a instituțiilor nominalizate în
următoarea componență:
URSU Ion,
- vicepreşedinte al raionului, preşedintele
Comisiei
Membrii comisiei:
MANOLI Vera
- şef al Direcţiei finanţe
CERTAN Iulia
- şef al Direcţiei învăţămînt
OPREA Zinaida
- contabil-şef al Direcţiei învăţămînt
MALIC Ion
- şef al Serviciului juridic
DONOAGĂ Daniela
- directorul LT”A.Russo „
COŞLEŢ Zinaida
- directorul interimar al gimnaziului Cojuşna
3. Direcția învățămînt va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare,
absorbția instituției respective și transmiterea patrimoniului de la Gimnaziul
Cojușna către Liceul Teoretic „Alecu Russo” Cojuşna, conform prevederilor
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
4. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub
semnătură, directorii instituţiilor supuse reorganizării ( Z. Coşleţ, D. Donoagă), în
strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova şi va
monitoriza emiterea ordinului de către managerii instituţiilor privind preavizarea
salariaţilor din instituțiile supuse reorganizării.
5. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan), conducătorului Liceul
Teoretic „Alecu Russo” (D. Donoagă) angajarea în cîmpul muncii a tuturor
cadrelor didactice şi personalului auxiliar care au fost în relaţii contractuale cu
instituţiile ce funcţionau pînă la reorganizare în strictă conformitate cu prevederile
Codului munci al Republici Moldova.

6. Școlarizarea elevilor în incinta localului fostului gimnaziu se va efectua în
momentul cînd vor fi create condiții optime de activitate.
7. Contractul de comodat a bunului imobil proprietate publică aflat în gestiunea
Direcţiei învăţămînt, va fi reziliat și bunul restituit autorităţii publice locale de
nivelul întîi (Primăriei Cojușna) după transferul tuturor elevilor în conformitate cu
pct. 6 al prezentei decizii.
8. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful
Direcţiei învăţămînt ( Iu. Certan).
9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
preşedintelui raionului ( M. Popa).

Preşedinte al şedinţei,

Petru VOLOȘCIUC

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

