
 

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 8/1 

                                          din  04 decembrie  2015 

 

 

Cu privire la modificarea  Deciziei 

Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015 

 

 

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

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

nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea 

consiliilor locale şi raionale,  anînd  în vedere avizele comisiilor consultative de 

specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015 „Cu privire la constituirea 

comisiilor consultative de specialitate ” se modifică după cum urmează: 

- la punctul 2  în alineatul Comisia învățămînt,cultură,tineret, sport se  exclude 

sintagma „Jardan Viorel” şi se   include  sintagma „Ioniță Constantin”; 

 

- la punctul 2 în aliniatul Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, 

construcții se exclude sintagma ”Ioniță Constantin” și se include sintagma ”Jardan 

Viorel”. 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Valeriu  CAVCALIUC                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 8/3 

                                          din  04 decembrie  2015 

 

 

Cu privire la completarea  Deciziei  

Consiliului raional nr.4.7 din 26 august  2003 

 

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

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

Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și altor 

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

examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 

specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 4.7. 

din 26 august 2003 ,,Cu privire la constituirea Consiliului de administrare a Fondului 

local de susținere a populației și aprobarea  Regulamentului de funcționare” , după 

cum urmează: 

- Punctul I  se completează cu pozițiile: 

”Specialistul (cu atribuții în distribuirea ajutoarelor materiale din  mijloacele 

Fondului de susținere socială a populației), Direcției asistență socială și 

protecție a familiei; 

MÎRZA Ecaterina, președinte al Organizației teritoriale a AO ,,Asociația 

nevăzătorilor din Moldova”. 

    

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Valeriu  CAVCALIUC                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 8/4 

                                          din  04 decembrie  2015 

 

Cu privire la instituirea Comisiei de identificare 

a terenurilor degradate destinate împăduririi  

 

    În conformitate cu prevederile art. 43 , 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, art.5 al Legii nr.1041-XIV din 16 iunie 2000 pentru ameliorarea prin 

împădurire a terenurilor degradate, avînd în vedere avizele comisiilor consultative 

de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

1.    Se instituie Comisia de identificare a terenurilor degradate destinate 

împăduririi,  în următoarea componență: 

Primarului localității (satului, comunei, orașului), după caz, președinte al 

Comisiei; 

Specialistul în domeniul implementării politicilor funciare a primăriei, după 

caz, Secretarul Comisiei; 

CHIHAI Sergiu – reprezentantul  Întreprinderea de Stat  silvo-cinegetică 

Strășeni; 

CONOVALI Iulian – reprezentantul  Inspecției Ecologice Strășeni; 

MANOLACHI Vasile – reprezentantul  Institutului pentru Proiectări și 

Organizarea Teritoriului; 

ROTARU Petru – reprezentantul  Agenției ,,Moldsilva”; 

Reprezentanții deținătorilor funciari, după caz. 

  

      2.    Se pune în sarcina Comisiei selectarea propunerilor de la deținătorii legali 

ai terenurilor degradate, inventarierea și identificarea acestor terenuri care fac 

obiectul acțiunii de ameliorare prin împădurire în conformitate cu actele legislative 

și normative în vigoare. 

 

3.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreședintelui raionului (N. Budu). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Valeriu  CAVCALIUC                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 

 



 

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 8/5 

                                          din  04 decembrie  2015 

 

Cu privire la asocierea Raionului Străşeni  

din Republica Moldova cu Județul Vrancea din România 

 

 

În conformitate cu art. 43 lit. t), art.52 alin.(2), art.53 alin.(1) lit. g), p) al Legii 

nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare, în scopul colaborării cu județul Vrancea din 

România, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se acceptă asocierea Raionului Străşeni, Republica Moldova cu Județul 

Vrancea din România în scopul colaborării în următoarele domenii: 

- administrație locală; 

- dezvoltarea cadrului economic general și a mediului de afaceri, în 

particular; 

- dezvoltarea învățămîntului, asistență socială, cultură și turism, sănătate; 

- elaborarea și implementarea de proiecte comune cu finanțare din fondurile 

internaționale. 

     2.  Se acceptă asocierea cu AO ”Centrul pentru cooperare transfrontalieră și 

integrare europeană”.   

 

     3.  Se împuterniceşte preşedinte al raionului (M. Popa) să  semneze  Acordurile 

de  asociere. 

 

    4. Se pune în seama președintelui raionului (M. Popa), după semnarea acordurilor 

de asociere, prezentarea acestora Consiliului raional, pentru informare. 

 

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

comisiilor consultative de specialitate.  

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Valeriu  CAVCALIUC                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 

 

 



 

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 8/6 

                                          din  04 decembrie  2015 

 

 

Cu privire la alegerea  

vicepreşedintelui raionului Străşeni 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. l) , art. 49 din Legea nr. 436-

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

completările ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 

specialitate, cu consultarea fracțiunilor, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se alege dna Harcenco Elena în funcție de vicepreşedinte al raionului Străşeni 

responsabil de domeniul medicină și protecție socială  

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            Valeriu  CAVCALIUC                                    

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
   

 

 

 


