
DECIZIE nr. 6/1 

din 25 august 2015 

 

 

Cu privire la executarea bugetului raional 

pe I semestru anul  2015 

 

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 și completările ulterioare, 

examinînd raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru anul 2015, avînd avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pe  I 

semestru  anul 2015. 

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

venituri în sumă de 72414,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 74866,6 mii lei,  conform anexelor 

1-3. 

3. Direcţia finanţe ( V. Manoli): 

- va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor 

aprobate în bugetul raional pe anul 2015 în strictă conformitate cu repartizările lunare, 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 2015; 

- va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului. 

4. Executorii de buget vor asigura: 

- contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor aprobate şi conform 

destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor publice şi  întreprinderea 

măsurilor de economisire a acestora; 

- întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 

01.07.2015 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanţare pe anul 2015. 

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,                                                      Vasile   GROSU                                              

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU                                                                                     
 

 

 

        Anexa nr. 1     

        
la decizia Consiliului 

raional Străşeni 
    

        
nr. 6/1 din 25 august  

2015 
    



Executarea bugetului raional 

pe semestrul I anul 2015 

            
(mii 

lei) 

    

Bugetul raional 

Aproba

t pe an 

Precizat 

în per. 

de 

gestiune 

Executat în per. de 

gestiune 

Divieri 

executat către 

suma precizat 

pe per. 

lei % 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Total general la 

compartimentul venituri, 

inclusiv: 

151094,

0 
76935,9 72414,0 -4521,9 94 

1 Transferuri 
133288,

6 
68084,5 65108,2 -2976,3 96 

1.1 

Transferuri cu destinaţie 

generală de la bugetul de stat 

către bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriala de 

nivelul II (311.06) 

18136,8 9068,4 7557,0 -1511,4 83 

1.2 

Transferuri cu destinaţie 

specială de la bugetul de stat 

către bugetele unităţilor 

administartiv -teritoriale pentru 

învăţămintul preşcolar, primar, 

(315.01) 

104674,

4 
52340,0 52340,0   100 

1.3 

Transferuri cu destinaţie 

specială de la bugetul de stat 

către bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale pentru 

asigurarea şi asistenţa socială  

(315.02) 

4694,5 2303,2 2303,2   100 

1.4 

Transferuri cu destinaţie 

specială de la bugetul de stat 

către bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale pentru 

şcolile sportive (315.07) 

2217,1 1287,6 1197,9 -89,7 93 

1.5 

Transferuri din fondul de 

compensare către bugetele 

unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul II (316.16) 

475,6 238,2 198,6 -39,6 83 

1.6 

Mijloace încasate prin decontări 

reciproce de la bugetele de alte 

nivel (330) 

  1311,6 -24,0 -1335,6 -2 

1.7 
Transferuri între componentele 

bugetului (360) 
3090,2 1535,5 1535,5   100 



2 Venituri curente, inclusiv: 17620,4 8568,4 7101,2 -1467,2 83 

2.1 111.00 - Impozite pe venit 6775,0 3387,5 3284,5 -103,0 97 

2.2 

115.44-Taxa pentru folosirea 

drumurilor de către 

autovehiculele înmatriculate în 

RM 

7000,0 3000,0 2462,3 -537,7 82 

2.3 
115.51-54 – Taxa pentru 

resurse naturale 
1040,0 520,0 614,8 94,8 118 

2.4 
123.00 - Amenzi şi sancţiuni 

administrative 
2040,0 1020,0 129,9 -890,1 13 

2.5 Alte încasări     90,4 90,4   

2.6 
151.01-Încasările mijloacelor 

speciale 
715,4 616,9 468,8 -148,1 76 

2.7 
161.01-Veniturile fondurilor 

speciale 
50,0 24,0 50,5 26,5 210 

3 Granturi interne, externe 185,0 283,0 204,6 -78,4 72 

    
     

 

 

 

 

 

                                                                                      Anexa nr. 2 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                                       nr. 6/1 din 25 august 2015 

  

Executarea bugetului raional 

la partea de cheltuieli pe semestrul  I anul  2015 

                                                                                          

                                                                                                                     (mii lei) 

  

Nr. 

d/r 

  

Denumirea grupei principale 

  

Nr. gr. 

prin. 

  

Aprobat 

2015 

Precizat 

pe per. 

de 

gestiune 

Executat 

01.07.15 

Devieri 

mii lei % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Servicii de stat cu destinaţie 

generală 
1 3563,8 2472,1 1717,6 -754,5 69,5 

2 Apărarea naţională 3 430,0 382,3 228,8 -153,3 59,8 

3 
Menţinerea ordinii publice şi 

securitatea naţională         
5 - 34,0 34,0 - 100 

4 Învăţămîntul 6 110431,4 78948,0 60827,9 -18120,1 77 

5 Cultura, arta, sport şi acţiuni 8 6851,1 4449,2 3473,9 -975,3 78,1 



pentru tineret 

6 Ocrotirea sănătăţii 9 400,0 463,0 463,0   100 

7 Asigurare si asistenţa socială 10 16028,2 9781,9 6299,3 -3482,6 64,4 

8 

Agricultura, gospodăria silvică, 

gospodăria piscicolă şi 

gospodăria apelor 

11 1050,0 657,3 359,1 -298,2 54,6 

9 
Protecţia mediului şi 

hidrometeorologia 
12 - 0,1 0,1 - - 

10 Industrie şi construcţii   - - - - - 

11 

Transporturi, gospodăria 

drumurilor, comunicaţii şi 

informatică 

14 7000,0 4919,0 - -4919,0 - 

12 

Gospodăria comunală şi 

gospodăria de exploatare a 

fondului de locuinţe 

15 - 6560,0 - -6560,0 - 

13 
Complexul pentru combustibil 

şi energie 
16 - - - - - 

14 
Alte servicii legate de 

activitatea economică 
19 180,0 127,8 77,6 -50,2 60,7 

15 
Cheltuieli neatribuite la alte 

grupuri principale 
20 5189,5 3462,8 1603,3 -1859,5 50,9 

16 Creditarea netă 23 - -309,0 -218,0 91,0 70,0 

  Total cheltuieli   151094,0 111948,5 74866,6 -37081,9 66,9 

  

 

 

                 Anexa nr. 3 

                                                                                              la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                                   nr. 6/1 din 25 august 2015 

 

Executarea 

planului de finanţare a executorilor de buget finanţaţi 

din bugetul raional pe sem. I anul 2015 

 

 

 (mii lei) 

Nr. 

d/o INSTITUŢIILE 
Aprobat 

2015 

Precizat 

pe 

perioada 

de 

gestiune 

Executat Devieri 

% mii lei 

1 2 4     

I Serviciile de stat cu destinaţie 

generală, total 
3563,8 2472,1 1717,6 69 -754,5 

1 Aparatul preşedintelui 2455,4 1819,7 1163,7 63 -655,9 

2 Direcţia  finanţe 1108,4 652,4 553,9 84 98,5 

 Menținerea  ordinii publice - 34 34 - - 



II Apărarea naţională, total 430,0 382,3 228,8 59 -153,5 

 Centrul militar 430,0 382,3 228,8 59 -153,5 

III Învăţămînt, total 110431,4 78948 60827,9 77 -1844 

1 Direcţia învăţămînt 1020,0 514,7 472,2 91 -42,5 

2 Centrul de creaţie al elevilor 1253,0 881,8 458,0 52 -423,8 

3 Centrul tinerilor tehnicieni 774,0 571,4 238,0 41 -333,4 

4 Centrul metodic 820,0 560,7 547,9 97 12,8 

5 Contabilitatea centralizată 550,0 293,5 268,9 91 -24,6 

6 Tabăra de odihnă „Codru” 3890,6 4438,6 2499,9 56 -1938,7 

7 Tabăra de odihnă „Dolna” 138,5 82,5 52,4 63 -30,1 

8 Burse şi tineri specialişti 87,0 48,0 45,0 93 -3,1 

9 Desfăşurarea examenelor de 

absolvire 

120,0 108,0 57,0 52 -51,0 

10 Alte cheltuieli  (transportul) - 1522 868,2 57 -653,8 

11 Olimpiade 20,3 20,3 20,3 - - 

12 Instituţii preşcolare,Șc. grădiniță 1276,0 795,5 610,4 76 -185,1 

13 Licee  45560,6 32193,2 26801,1 83 -5392,1 

14 Gimnazii, șc. primară Negrești 41677 33481,4 25384,9 75 -8096,5 

15 Componenta raională 6728,7 89,7 - - -89,7 

16 Educaţia incluzivă 1735,7 318,2 -  - -318,2 

17 Serviciul de asistenţă 

psihopedagogică 

880,0 395,4 375,7 95 -19,7 

18 Şcoala internat pentru copii arieraţi 

mintal 

3900,0 2633,0 2128,1 80 -504,9 

IV Cultura, arta, sportul şi acţiunile 

pentru tineret, total 

6851,1 4449,2 3473,9 78 -975,3 

1 Casa raională Cultură Străşeni 2244,0 1387,4 1177,9 84 -209,5 

2 Biblioteca Publică Raională „Mihail 

Sadoveanu” 

1410,0 863,5 692,7 80 -170,8 

3 Secţia cultură, turism, tineret și 

sport 

380,0 264,9 151,0 57 -113,9 

4 Servicii de televiziune locală - - - - - 

5 Şcoala sportivă 2217,1 1438,4 1035,8 72 -402,6 

6 Măsuri în domeniul sportului 200,0 120,0 79,4 66 -40,6 

7 Activităţi pentru tineret 400,0 375,0 337,1 89 -37,9 

V Ocrotirea sănătăţii 400,0 463,0 463,0 100 - 

VI Asigurare şi susţinere socială 12888,0 8119,6 5232,3 64 -2887,3 

1 Direcţia asistenţă socială şi protecţie 

a familiei 

693,0 381,2 349,7 91 -31,5 

2 Casele de copii 405,0 186,7 167,8 89 -18,9 

3 Serviciul de deservire socială la 

domiciliu  

1829,0 1003,8 809,5 80 -194,3 

4 Serviciul de protezare şi ortopedie 20,0 10,7 4,7 43 -6,0 

5 Centrul de reabilitare şi plasament 

Micleuşeni 

975,0 669,7 484,2 72 -185,5 

6 Compensaţie pentru călătorie în 

transport urban 

1484,5 3,9 - - - 

7 Centrul de zi „Bunvolenția” 305,0 282,9 195,1 68 -87,8 

8 Serviciul de asistenţă socială 

comunitară 

1591,5 809,7 731,4 90 -21,7 

9 Compensarea cheltuielilor de 292,8 421,8 421,1 99 -0,7 



transport a persoanelor cu 

dezabilități ale aparatului locomotor 

10 Serviciul de asistenţă parentală 

Codreanca 

74,0 68,9 34,6 50 -34,3 

11 Serviciul de asistenţă parentală 

(proiect) 

200,0 - - - - 

12 Centrul de plasament  950,0 723,2 526,5 72 -196,7 

13 Serviciul de mediatori 35,0 18,0 - - - 

14 Biroul comun de informare 21,0 21,0 3,5 16 -17,5 

15 Serviciul de asistenţă personală 1095,0 560,1 493,1 88 -67,0 

16 Cheltuieli pentru întreţinerea 

tinerilor specialişti din învăţămînt 

1190,7 374,0 97,7 26 -276,3 

17 Tutela 1726,0 991,0 844,8 85 -146,2 

18 Compensații acordate persoanelor 

dezabilități 
 - 1312,0  - - - 

19 Acordarea indemnizației unice 

pentru construcția sau procurarea 

spațiului locatar 

-  123,0 -  - - 

20 Alte instituții de susținere socială  - 157,6 68,3 43 89,3 

VII Agricultura, gospodărie silvică, 

total 

1050,0 657,4 359,1 54 -298,3 

 Direcţia agricultură, dezvoltare 

economică și a teritoriului 

1050,0 657,4 359,1 54 -298,3 

VIII Gospodăria drumurilor 7000,0 4919,0  - - - 

IX Gospodăria comunală -  6560,0  - - - 

X Alte servicii legate de activitatea 

economică 
180,0 127,8 77,6 60 -50,2 

 Serviciul relaţii funciare şi 

cadastru 

180,0 127,8 77,6 165 -50,2 

XI Alte cheltuieli, total 5159,5 3153,8 1385,4 43 -1768,4 

1 Serviciul auxiliar 2107,0 1371,6 849,5 61 -522,1 

2 Fondul de rezervă al CR 500,0 58,5 - - - 

3 Proiectul Energetic II 332,5 17,0  - - 

6 Alte cheltuieli 1220,0 1706,7 535,9 31 -1170,8 

7 Achitarea retribuţiei parvenite 

din achitarea amenzilor 

1000,0 - - - - 

XII Fondul Republican de susţinere 

socială a populaţiei 
3090,2 1662,3 1067,0 64 -595,3 

XIII Veniturile fondurilor speciale 50,0 - - - - 

 TOTAL GENERAL 151094,0 111948,5 74866,6 66,0 -37081,9 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/2 

din 25 august 2015 

                                                                                                                

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  

pentru activitate în noul an de studii 2015 - 2016 

 

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

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 

privind drepturile copilului, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, 

Hotărîrii Guvernului nr. 482 din 06 august 2015 ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de 

învăţămînt pentru anul de studii 2015 - 2016”, Deciziei Consiliului raional nr. 2/1 din 26 mai 

2015 ”Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an 

de studii 2015-2016”, în scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituţiilor de 

învăţămînt în noul an şcolar, examinînd informaţia prezentată de Direcţia învăţămînt, avînd 

avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional  DECIDE: 

 

      1. Se ia act de informaţia prezentată de către dna I. Certan, şef al Direcţiei învăţămînt   

referitor la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în anul de studii 2015 - 2016. 

      2. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan) în comun cu directorii de instituţii şi se 

recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi: 

  să întreprindă acţiunile de rigoare  privind valorificarea resurselor financiare distribuite 

din bugetul de stat, bugetul raional, întru realizarea reparaţiilor capitale pînă la 30 

septembrie 2015;  

 să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt privind completarea 

claselor (grupelor), pentru a asigura utilizarea raţională şi eficientă a mijloacelor publice; 

 să întreprindă măsurile de rigoare în scopul şcolarizării tuturor copiilor în vîrstă  de  7 – 

16 ani, raţionalizării numărului de clase, completării fondului de carte al bibliotecilor 

şcolare;  

 să asigure organizarea alimentaţiei gratuite a tuturor elevilor din clasele I - IV din 

instituţiile de învăţămînt din subordine şi a copiilor din familiile socialmente vulnerabile; 

 să examineze modalităţi de a acorda scutiri, în conformitate cu actele normative în 

vigoare, la achitarea taxei de închiriere a manualelor pentru copiii din familiile 

socialmente vulnerabile; 

 să asigure transportarea gratuită a elevilor și cadrelor didactice la şcolile de 

circumscripţie; 

 să creeze condiţii pentru incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, prin 

abordarea individualizată, determinarea formei de incluziune, evaluarea complexă și 

reevaluarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, asigurării condițiilor de ordin 

ambiental, oferirii serviciilor educaționale în funcție de necesități; 
  să asigure asistenţa metodică pentru desfăşurarea eficientă a procesului educaţional in 

noul an şcolar în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare, avînd ca bază 

curricula modernizată; 

  să organizeze desfăşurarea concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru 

noul an de studii 2015 - 2016 ” cu totalizare pînă la  01 octombrie 2015 şi să stimuleze în 

conformitate cu Regulamentul de concurs, instituţiile de învăţămînt învingătoare,  pînă la 

5 octombrie 2015; 

 să asigure instituţiile de învăţămînt cu cadre didactice calificate, să monitorizeze   

condiţiile de muncă şi trai al tinerilor specialişti repartizaţi în teritorii şi să asigure  

indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţie; 

 să asigure pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru perioada rece a anului şi pentru 

funcţionalitate pe parcursul întregului an de studii; 

     3. Direcţia finanţe (V. Manoli ): 



-    să asigure finanţarea lucrărilor de reparaţie, a achiziţionării de combustibil, a consumului 

de energie electrică, termică, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest 

scop; 

-  să asigure finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt aflate la 

întreţinere din bugetul raional. 

     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

vicepreşedintele raionului (I. Ursu). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/3 

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la totalurile organizării odihnei  

elevilor  în sezonul estival  2015 

 

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

publică locală, cu modificările ulterioare, Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 

17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii 

Guvernului nr.334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a 

taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților”, Hotărîrii Guvernului nr. 

257 din 15 mai 2015 ”Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în 

sezonul estival 2015, examinînd informaţia prezentată de șeful Direcției învățămînt, avînd avizul 

comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional  DECIDE: 

 

      1.  Se ia act de informaţia prezentată de şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) privind 

totalurile organizării odihnei elevilor în sezonul estival 2015. 

 

     2.  Se pune în sarcina Direcţia învăţămînt (I. Certan) în comun acord cu Direcţia agricultură, 

dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu) să înainteze propuneri, la următoarea ședință a 

Consiliului raional, privind urgentarea revitalizării Taberei de odihnă pentru copii ,,Codru”. 

 

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

vicepreşedintele raionului (I. Ursu). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/4 

din 25 august 2015 

                                                                

Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2015 

 

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

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării 

prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia 

administraţie publică, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

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

adoptate în trimestrul II, 2015. 

 

2. Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în 

colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi: 

 

- să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a 

deciziilor Consiliului raional; 

 

- să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea 

deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice 

motivele. 

 

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

secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.  

 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului 

Consiliului raional (N. Rusu). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                          Nina   RUSU 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/ 5 

din 25 august 2015 

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen 

şi serviciul civil în septembrie 2015 - ianuarie 2016 

  

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

modificările ulterioare, art. 28, 29 al Legii nr. 1245–XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei,  Legii nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea 

serviciului civil (de alternativă), Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 

ianuarie 2001 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi 

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

aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau 

în cel cu termen redus”, nr. 865 din 15 iulie 2008 ”Privind unele măsuri de executare a Legii nr. 

156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), avînd avizul 

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 14 septembrie 2015 – 31 

ianuarie 2016. 

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

raionului în septembrie 2015 - ianuarie 2016, conform anexei nr. 2. 

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

 să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare-încorporare, a tinerilor, 

conform prevederilor Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul 

militar în termen şi cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 

august 2005; 

 în comun cu specialiştii Centrului militar teritorial Străşeni să studieze starea familială a 

recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amînare de la serviciul militar în 

termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei; 

 în comun cu Inspectoratul de Poliţie Strășeni şi Centrul Militar Teritorial Străşeni să 

depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, 

concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele necesare şi să le prezinte în 

organele de drept pentru tragerea lor la răspundere.  

 

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

 să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de la 14 

septembrie 2015 pînă la 31 ianuarie 2016 şi să asigure utilajul medical necesar pentru 

activitatea acesteia; 

 să asigure examinarea medicală a recruţilor conform prevederilor Regulamentului cu 

privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003; 

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

scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor în condiţii de staţionar; 

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

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

 să acorde ajutor Secţiei recrutare-încorporare a Centrului Militar Teritorial Străşeni la 

prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în serviciul militar în 

termen conform graficului stabilit; 

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



 

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

 să informeze săptămînal preşedintele raionului despre rezultatele examinării medicale şi 

încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil în septembrie  2015 – 

ianuarie 2016, despre activitatea primăriilor în problemele vizate; 

 în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să elaboreze graficul 

deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării familiale a recruţilor. 

 

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

lor, în cadrul acesteia, vor fi executate de persoanele nou-desemnate în  funcţiile respective, fără 

adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional. 

 

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

vicepreşedintelui raionului (I. Ursu) și comandantului Centrului Militar teritorial Străşeni (I. 

Arnăut).  

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 
   
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                       

Anexa nr. 1 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                           nr. 6/5 din 25 august 2015        

 

                                               COMPONENŢA NOMINALĂ 

                  A COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE 

 

Preşedintele 

Comisiei 

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului Străşeni 

Vicepreşedinte  

 

Vicepreşedinte  

 

 

Secretar 

ARNĂUT Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni  

 

PALADI Liliana,  specialist principal, Secția administrație publică,  

                              Aparatul președintelui raionului 

 

ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul Militar Teritorial  

                             Străşeni;                                                                                                                                         

 

Membrii 

comisiei: 
COTELEA Diana, șef al Secției securitate publică a Inspectoratului de  

                               Poliţie Strășeni 

Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri 

ADAMCIUC Tatiana,  psiholog. 

  



 

 

                     COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE 

 

Comisia de bază                                                                            Comisia de rezervă 

 

SANDU Mihail 

 

Membrii comisiei:                        

 

SANDU Mihail                          - Președintele Comisiei    

                                                       

Membrii comisiei:                        

ROȘCA Tudor ZAHARCIUC Pavel                  - Chirurg 

IORGA Teodora CARAMAN Victoria                 - Terapeut 

JARDAN  Constantin SÎRBU  Vera                       - Neuropatolog 

DÎRU Ina PERELOMOVA Elena              - Oftalmolog                           

GAVRILIUC Valentina GHIȚU Elena                             - Psihiatru 

TOPOR  Iurie TOPOR  Iurie                             - Otorinolaringolog 

GÎȚU Galina 

CEAGLEI Olga 

SANDU Mihail                          -  Dermatolog 

CEAGLEI Olga                          - Cardiolog 

 

 

                                                                                        Anexa nr. 2 

                                                     la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                   nr. 6/5 din 25 august 2015 
 

 

SARCINA 

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruţilor din primăriile 

raionului Strășeni în septembrie 2015 – ianuarie 2016. 

 

Nr. 

d/o 
Primăria 

Trebuie să prezinte la 

comisia medicală 

(persoane) 

Sarcina de  

încorporare 

(persoane) 

1.  Străşeni 728 14 

2.  Bucovăţ 55 1 

3.  Căpriana 94 3 

4.  Chirianca 39 1 

5.  Codreanca 94 3 

6.  Cojuşna 266 7 

7.  Dolna 41 1 

8.  Găleşti 132 4 

 

Comisia de rezervă: 

 

Preşedinte BUDU Nicolae,  vicepreşedinte al raionului Străşeni  

 

Vicepreşedinte CHIȘCĂ Sergiu , șef al Secţiei recrutare-încorporare,   Centrul Militar  

                             Teritorial Strășeni 

  

Membrii 

comisiei: 
MARIAN Vladimir,   șef adjunct al Secției securitate publică a  

                                    Inspectoratului de Poliţie Strășeni 

ADAMCIUC Tatiana, psiholog. 



9.  Ghelăuza 51 1 

10.  Grebleşti 26 1 

11.  Lozova 253 7 

12.  Micăuţi 136 4 

13.  Micleuşeni 99 3 

14.  Negreşti 34 1 

15.  Oneşti 35 1 

16.  Pănăşeşti 99 3 

17.  Recea 91 3 

18.  Rădeni 139 4 

19.  Romăneşti 52 2 

20.  Roşcani 48 1 

21.  Scoreni 98 3 

22.  Sireţi 202 5 

23.  Tătăreşti 61 2 

24.  Ţigăneşti 40 1 

25.  Voinova 72 3 

26.  Vorniceni 146 5 

27.  Zubreşti 105 3 

 TOTAL 3236 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/ 6 

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la modificarea componenţei 

nominale a unor comisii consultative de 

specialitate ale Consiliului raional 

 

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, Hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.3735 din 04 august 2015 „Privind atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul 

raional Străşeni”, avînd 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 economico-finaciară se exclud sintagmele „CREANGĂ 

  Ștefan”, „POPA Mihail” şi se includ sintagmele „BUGA Vasile”, „GONȚA  

  Tudor”; 

  în alineatul Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții se 

  exclud sintagmele „PORCESCU  Petru”, „ ȚACA Valentina”, ”URSU Ion” şi se  

  includ  sintagmele „FILIP Ptru”, „TRIBOI Nicolae”, ”IOVU Igor”; 

   în alineatul Comisia medicină și protecție socială se exclude sintagma „CARP  

  Lilian” şi se include sintagma „CAVCALIUC Valeriu”; 

  în alineatul Comisia menţinerea ordinii publice şi drept se exclude sintagma „BOTNARI 

Simion”  şi se include sintagma „COTOROBAI  Ion ”. 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/7 

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la modificarea unor decizii  

ale Consiliului raional  

 

 În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 317 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: 

 

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional 

nr. 32/3 din 22 februarie 2007 „Cu privire la crearea Consiliului coordonator de selectare şi 

susţinere a elevilor dotaţi şi aprobarea Regulamentului”, după cum urmează: 

- punctul 1, textul după sintagma „în următoarea componenţă:” se substituie cu 

următorul conţinut: 

”URSU Ion, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului 

CERTAN Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt, vicepreşedinte al Consiliului 

COSTIN Tamara, specialist principal, Direcţia învăţămînt, secretar al Consiliului;       

Membrii Consiliului: 

JARDAN Viorel, consilier raional 

MAROLA Constantin, consilier raional 

CAVCALIUC Valeriu , consilier raional 

MANOLI Vera, șef al Direcţiei finanţe 

VOLOȘCIUC Petru, consilier raional 

BODEAN Veronica, director al Liceului Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni.” 

 

2. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional 

nr. 2/20 din 16 mai 2008 „Cu privire la instituirea şi decernarea Diplomei Consiliului raional 

Străşeni, insignei raionale”, după cum urmează: 

- punctul 5, textul după sintagma „în următoarea componenţă:” se substituie cu 

următorul conţinut: 

„POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei 

JEREGHI Rodica, şef al Secţiei administraţie publică, secretar al Comisiei 

     Membrii Comisiei: 

ANGHEL Veaceslav, consilier raional 

URSU Parfenie, consilier raional 

MAROLA Constantin, consilier raional  

BOTNARU Sergiu, consilier raional 

CĂPĂȚINĂ Vladislav, consilier raional.”  

 

3. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional 

nr. 4/13 din 15 august 2008 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru acordarea ajutoarelor 

financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional şi aprobarea componenţei ei nominale”, 

după cum urmează: 

- punctul 1, textul după sintagma „în următoarea componenţă:” se substituie cu 

următorul conţinut: 

„POPA Mihail,  preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei 

CARAMAN Lucia, specialist principal, Direcţia finanţe, secretar al Comisiei     

          Membrii Comisiei: 



ANGHEL Veaceslav, consilier raional  

CAZAC Eugeniu, consilier raional 

BUGA Vasile, consilier raional 

CHIRCU Aurica, consilier raional 

GANEA Valentin, consilier raional 

FILIP Petru, consilier raional 

MAROLA Constantin, consilier raional 

TUCHILĂ Alexandru, șef al Instituţiei Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni 

PROFIR Larisa, specialist principal, Direcția agricultură, dezvoltare economică și a 

teritoriului.”  

 

4. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional 

nr. 4/25 din 19 august 2010 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

consultativ al Direcţiei învăţămînt şi Regulamentului de funcţionare”, după cum urmează: 

- punctul 1, textul după sintagma „în următoarea componenţă:” se substituie cu 

următorul conţinut: 

„CERTAN Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt, preşedinte al Consiliului 

COTELEA Eudochia, specialist principal, Direcţia învăţămînt 

ȚACA Valentina, primar al satului Țigănești 

CHERDIVARĂ Maia, profesor, Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni 

JEREGHI Ludmila, consilier raional 

TROIAN Tatiana părinte, or. Strășeni 

BODEAN Veronica, director la Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu”, or. Strășeni 

NICULA Irina, director al Grădiniţei de copii nr. 2, oraşul Străşeni 

PALADI Mihail, reprezentant al sindicatului de ramură”.  

 

             5. Se aprobă modificările şi 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 

susţinere socială a populaţiei şi aprobarea Regulamentului de funcţionare”, după cum urmează: 

 punctul 1 „Componenţa nominală a Consiliului de administrare a Fondului local de 

susţinere socială a populaţiei” se substituie cu următorul conţinut: 

POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului 

URSU Ion,  vicepreşedinte al raionului, vicepreşedinte al Consiliului 

Membrii Consiliului:  

TALMACI Valentina, şef adjunct al Direcției asistenţă socială şi protecţie a familiei,  

                                     director al Fondului local de susținere socială a populației 

TOPOR Iurie,  consilier raional  

BELINSCHI Ala, șef al Serviciului asistență socială comunitară, Direcția asistență 

                               socială și protecție a familiei, secretarul Consiliului 

MAROLA  Constantin, consilier raional 

SÎRBU Mihail, contabil-şef, Direcția asistenţă socială şi protecţia a familiei 

VASILIEV Ioana, președinte al Societății invalizilor din raionul Strășeni 

AVRAM Victor, consilier raional 

TUCHILĂ Alexandru, director al IMSP „Spitalul raional Străşeni 

 Reprezentant al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelaria de Stat.” 

 

-  punctul 3 se substituie cu următorul conţinut: 

       „Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa)”. 

 



       6. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 5/5 

din 23 septembrie 2003 „Cu privire la constituirea Comisiei antiepizootice excepţionale raionale 

şi aprobarea Regulamentului de funcţionare”, după cum urmează: 

  în anexa nr. 1 „Componenţa nominală a Comisiei antiepizootice excepţionale raionale” se 

substituie cu următorul conţinut: 

BUDU Nicolae, vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/8 

din 25 august 2015 

                  

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs 

pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere 

vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului 

raional de numire în funcţie  

 

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

publică locală, cu modificările ulterioare, art. 29 al Legii nr. 158- XVI din 04 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, punctului 7 al Regulamentului – cadru 

privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV 

din 14 noiembrie 2003, cu modificările ulteriore şi în conformitate prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158- 

XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  avînd avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice 

de conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie,  

după cum urmează: 

 

POPA Mihail              -  preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei; 

Specialistul principal ( cu atribuții în resurse umane), Aparatul președintelui  

                            raionului, secretarul Comisiei; 

Membrii:  

CAVCALIUC Valeriu -  consilier raional; 

JARDAN Viorel         -  consilier raional; 

SULA Constantin       -  consilier raional; 

VOLOȘCIUC Petru    -  consilier raional; 

RUSU Nina                -  secretar al Consiliului raional; 

URSU Ion                  -  vicepreşedinte al raionului, 

BUDU Nicolae           -  vicepreşedinte al raionului. 

     2.  Se desemnează 2 membri supleanţi ai Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor 

publice de conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în 

funcţie, după cum urmează: 

URSU Parfenie, consilier raional; 

NICOLAEV Ion, consilier raional. 

     3. Comisia îşi va organiza activitatea în baza prevederilor Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 

martie 2009. 

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

deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără 

adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional. 

      5.  Se abrogă Decizia Consiliului raional nr.9/23 din 30 septembrie 2011 „Cu privire la 

constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice  de conducere vacante, ce țin  

de competența legală  a consiliului raional de numire în funcție”. 

     6.  Se desemnează responsabil de asigurarea executării prevederilor prezentei decizii 

preşedintele raionului (M. Popa). 

 
Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                                                                           

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU   



DECIZIE nr. 6/ 9 

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la desemnarea reprezentanților 

Consiliului raional în instanţa de judecată   

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 43 (1) lit. m) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 75, 81 din Codul de 

procedură civilă al Republicii Moldova, cu completările ulterioare, avînd avizul comisiei 

consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 

 1. Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului raional în instanţele de judecată  Popa 

Mihail, președinte al  raionului Strășeni, şeful Serviciului juridic din cadrul Aparatului 

preşedintelui raionului, dna Ispas Tatiana specialist principal în Serviciul juridic din cadrul 

Aparatului președintelui raionului și dna Croitor Natalia, specialist principal în Serviciul juridic 

din cadrul Aparatului președintelui raionului în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi 

în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice. 

2. Se împuternicesc reprezentanţii desemnaţi să reprezinte interesele Consiliului raional în 

instanţele de judecată de orice nivel din Republica Moldova, să exercite în numele Consiliului 

raional toate actele procedurale inclusiv dreptul de a semna cererea şi de a o depune în judecată,  

de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din 

acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica temeiul sau obiectul 

acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a 

transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba 

modul de executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre 

urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărîrii judecătoreşti. 

3. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 4/8 din 12 septembrie 2014 ”Cu privire la 

desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată” și Decizia Consiliului 

raional nr. 1/19 din 31 martie 2015 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/8 

din 12 septembrie 2014”.    

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

   

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/10 

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la transmiterea imobilului 

 

 În conformitate cu prevederile 77 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii 523- XV din 16 iulie 1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, 

Legii 121 –XV din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu 

modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de 

stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și a 

altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, avînd avizul 

comisiei consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se transmite, cu titlu gratuit,  din gestiunea Întreprinderii Municipale ”Asociația 

Raională de Producție și Prestări Servicii” Strășeni în gestiunea Aparatului președintelui 

raionului, clădirile amplasate în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare nr. 109, cu numărul 

cadastral 8001112027.01; 8001112027.02, terenul aferent cu numărul cadastral 

8001112027 și imobilul amplasat pe str. M. Eminescu, 6 cu numărul cadastral 

8001113.271.01 și terenul aferent imobilului cu numărul cadastral 8001113.271, cu 

menținerea destinației și revizuirea contractelor de locațiune pînă la ședința următoare a 

Consiliului raional. 

 

2. Se instituie Comisia de predare-primire a imobilului proprietate publică în următoarea 

componență: 

 

BUDU Nicolae       -  vicepreședinte al raionului; 

SÎRBU Galina        -   specialist principal, Aparatul președintelui raionului; 

VULPE Vitalie       -   manager interimar,  Întreprinderea Municipală ”Asociația Raională  

                                  de Producție și Prestări Servicii” Strășeni;  

CAZAC Viorica,      - contabil-șef al  Întreprinderii Municipale ”Asociația          

                                              Raională  de Producție și Prestări Servicii” Strășeni; 

ISPAS Tatiana,        -  specialist principal, Serviciul juridic, Aparatul  

                                              președintelui raionului  

 

           3. Se pune în sarcina Comisiei să efectueze transmiterea imobilului în conformitatea cu 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, 

instituțiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și a altor active, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, cu modificările și completările 

ulterioare, în termen de 10 zile. 

 

         4.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui 

raionului (M. Popa) 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

 



DECIZIE nr. 6/13 

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional  

 nr.2/17 din 26 mai 2015 

 

 

În conformitate cu Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația 

publică locală, cu modificările ulterioare, Legea nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele 

normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, în 

temeiul  cererii  cet. Țapordei Vasile, avînd avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 

raional DECIDE : 

 

 

     1.  Se abrogă Decizia Consiliului raional nr.2/17 din 26 mai 2015 ,, Cu privire la crearea 

Casei de copii de tip familial Țapordei . 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/15 

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la aprobarea Listei drumurilor   

proprietate publică a raionului Strășeni 

 

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

administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare,  Legii drumurilor nr. 

509–XIII  din 22 iunie 1995, Hotărîrii Guvernului nr.1323 din 29 decembrie 2000 ”Cu privire la 

aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (județene), Legii nr. 91–XVI din 05 

aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, avînd avizele comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă Lista drumurilor proprietate publică a raionului Strășeni, conform anexei. 

     2.  Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru să prezinte decizia la 

Întreprinderea de Stat ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” întru finalizarea 

lucrărilor de delimitare a terenurilor ocupate de drumurile proprietate publică a raionului și 

înregistrarea lor în conformitate cu legislația în vigoare. 

    3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului 

(M. Popa). 

  

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 
   

 
                                                                                                      Anexă 

                                                                                          la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                                          nr. 6/15 din 25 august 2015 

 

Lista  

drumurilor proprietate publică a raionului Strășeni 

 

Nr. 

d/o 

Nr. 

drumului 

Denumirea drumului Lungimea 

 (km) 

1.  L 414 R 44 – Sadova – Vorniceni         3,5 

2.  L 425 R 25 – acces spre s. Micleușeni 1,0 

3.  L 425.1 Drum de acces spre s. Huzun 1,6 

4.  L 426 R 25 – acces spre s. Dolna 1,5 

5.  L 437 M 14 – Lupa-Recea–Vatici        4,4 

6.  L 438 Codreanca – Onești  5,9 

7.  L 438.1 Drum de acces spre s. Țigănești 2,6 

8.  L 439 M 2 – Rădeni - Drăgușeni          6,1 

9.  L 439.1 Rădeni - Zamciogi 2,2 

10.  L 440 M 2 – drum de acces spre s. Micăuți     3,1 



11.  f/n M 14 – drum de acces spre s. Micăuți 1,8 

12.  L 441 Rădeni – Greblești 8,3 

13.  L 442 M 14 – Greblești – Recea – Ghelăuza – Strășeni 13,9 

14.  L 443 M 14 – Strășeni  6,9 

15.  L 443.1 Drum de acces spre s. Recea 4,2 

16.  L 443.2 Drum de acces spre s. Saca 2,95 

17.  L 443.3 Drum de acces spre s. Negrești 1,5 

18.  L 444 Recea – Zubrești – Voinova 11,9 

19.  L 445  R 1- Roșcani – stația Ghidighici          10,2 

20.  L 446 Bucovăț - Gălești – Zubrești 10,1 

21.  L 447 R 25 – acces spre stația Bucovăț 1,2 

22.  L 448 R 1 – acces spre s. Tătărești 4,9 

23.  L 449 R 25 – acces spre s. Lozova 2,0 

24.  L 450 M 1 – acces spre s. Lozova 7,2 

25.  L 451 R 1 – acces spre s. Făgureni 2,0 

26.  L 452 Strășeni - Scoreni 14,0 

27.  L 452.1 Scoreni - Malcoci 4,55 

28.  L 453  R 1 – acces spre s. Cojușna 3,8 

29.  f/n R 1 – acces spre s. Cojușna (pe lîngă Fabrica de vinuri) 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECIZIE nr. 6/16  

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la aprobarea actelor de casare  

a plantaţiilor perene. 

 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr 705 din 20 octombrie 1995 

”Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor 

perene”, Hotărîrii Guvernului nr. 1254 din 01 decembrie 2005 ” Pentru aprobarea 

Regulamentului privind compensarea parţială a cheltuielilor suportate la defrişa rea 

plantaţiilor multianuale, termenul de exploatare al cărora a expirat” , avînd în vedere 

Decizia Consiliului orășenesc Bucovăț nr. 3/8 din 26.04.2015 și Decizia Consiliul comunal 

Rădeni  nr. 05/ 01 din12.05.2015, avînd  avizele comisiilor consultative de specialitate,  

Consiliul raional DECIDE: 

 

  l. Se aprobă actele de casare a plantaţiilor perene, cu suprafaţa de 18,15  ha, amplasată 

în extravilanul satului Zamciogi, comuna Rădeni, proprietate a ”Codru -ST” SRL şi respectiv 

suprafaţa de 19,0 ha, din satul Rassvet, orașul Bucovăț, aflate în proprietatea întreprinderii 

„Codru - ST” SRL. 

2. Se pune în sarcina Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului 

pregătirea pachetului de documente pentru a fi prezentate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare în termen de 10 zile. 

3.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii 

vicepreşedintele raionului ( N. Budu ) 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/17 

din 25 august 2015 

                                                                

 

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 și completările  

ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de 

cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea 

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

specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

       1. Se alocă 30,2 mii lei din contul componentei raionale pentru achiziţionarea serviciilor de 

transportare a elevilor la instituţiile de învăţământ de circumscripţie.  

      2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele 

raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli). 

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

preşedintele raionului (M. Popa). 

      

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/18 

din 25 august 2015 

 

 

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

privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 

91 din 20 octombrie 2008,  avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 12 decembrie 2014 

„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015”, cu modificările ulterioare, după 

cum urmează: 

   în anexa nr.1 „ Cheltuielile bugetului raional pe anul 2015”: 

   după pct. 2 se introduce poziţia 3 „Menţinerea ordinii publice şi securităţii     

   naţionale” cu cifra „2000”; 

   la punctul  12 „Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe   principale” cifra  

   „12746,5” se substituie cu cifra „10746,5”; 

   punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vor deveni punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  

   12, 13. 

     2.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr.1/33 din 31 

   martie 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional”, după cum urmează:  

 - în punctul  59 sintagma ”Liceul Teoretic M. Eminescu, or. Strășeni” se substituie cu 

sintagma ”Aparatul președintelui raionului” .  

     3.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr.2/9 din 26 mai 2015 „Cu 

privire la rectificarea bugetului raional”, după cum urmează: 

    în pct. 18” sintagma ”pentru finisarea lucrărilor de reparație a sălii de sporturi”  se substituie 

cu sintagma ”pentru  lucrările de reparație a acoperișului sălii de sport”.  

     4.  Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. 10/23 din 30 noiembrie  

2011 „Cu privire la organigrama și statele de personal  ale aparatului președintelui raionului, 

direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Strășeni”, cu 

modificările ulterioare,  după cum urmează: 

      -  la Anexa nr. 10,  punctul 1. ””Servicii pe lîngă Aparatul președintelui raionului”,  în   

poziţia „Serviciul auxiliar”  după alineatul  7 se completează cu  alineatul 8 cu următorul 

conținut  ”Paznic -5 unități ”, în alineatul ”TOTAL” cifra ”15”    se substituie cu cifra ”20”. 

     5.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  

finanţe  (V. Manoli). 

     6.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

preşedintele raionului (M. Popa).   

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

   

 



DECIZIE nr. 6/19 

din 25  august 2015 

                                                                

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional 

și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă 

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,  art. 26 al Legii 

nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale,  cu modificările ulterioare și 

completările ulterioare, Regulamentului Fondului de rezervă al Consiliului raional aprobat prin 

Decizia Consiliului raional nr.18/8 din 15 martie 2005, cu modificările ulterioare, avînd avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se majorează cu 11,5 mii lei planul de finanţare pe mijloacele speciale ale Centrului de zi 

pentru copii  ”Bunvolentia”, s. Cojuşna şi se direcţionează pentru plata mărfurilor şi serviciilor. 

     2. Se alocă 586,6 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului pe anul 2014 pentru achitarea datoriei contractuale pentru lucrările 

de reconstrucţie a staţiei de pompare şi de restabilire a reţelelor de canalizare din or. Străşeni, 

efectuate de către SRL „Pancons-Com”. 

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

executării bugetului pe anul 2014 pentru investigarea radiologică la flurograful mobil a 

persoanelor social vulnerabile din localităţile raionului. 

     4. Se alocă Aparatului preşedintelui  150,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare 

socio - economică a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020. 

     5. Se alocă Aparatului preşedintelui  7,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul 

executării bugetului raional pe anul 2014, pentru menționarea, susţinerea, motivarea şi 

aprecierea performanţelor sportivilor medaliaţi la Campionatul European de lupte libere, 

desfăşurat în oraşul Subotiţa, Serbia, după cum urmează: 

- Nichita Anastasia, or. Străşeni, locul I ( medalie de aur), categoria 56 kg – 3,0 mii lei; 

-      Drăguţan Mariana, or. Străşeni, locul III ( medalie de bronz), categorie 43 kg – 2,0 mii 

lei; 

 -    Şoiliţa Ion, or. Străşeni, locul III ( medalie de bronz), categorie 54 kg – 2,0 mii lei. 

     6. Se alocă 50,0 mii lei Instituției Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni, din 

mijloacele prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul ”Ocrotirea sănătății”, 

pentru procurarea a 2 cazane. 

     7. Se alocă Aparatului președintelui raionului 20,0 mii lei, din Fondul de rezervă al 

Consiliului raional, pentru acordarea ajutorului financiar unic dlui Avram Victor (s. Lozova) 

pentru restabilirea casei distruse de incendiu. 

     8.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  

finanţe  (V. Manoli) și contabilul - șef al Aparatului președintelui raionului. 

     9  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

preşedintele raionului (M. Popa).   

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vasile   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

 



DECIZIE nr. 6/20 

din 25 august 2015 

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului  

raional Străşeni pentru trimestrul  IV  al anului 2015 

 

 

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

publică locală, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  

Consiliul raional DECIDE: 

 

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

al anului 2015, 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   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

   

 

 
                                                                                                 Anexă 

                                                                                                            la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                                             nr. 6/20 din 25 august 2015                                                                                                    

 

 
 

Programul 

de activitate a Consiliului raional Străşeni  

pentru trimestrul IV al anului 2015 

 

Activităţi preconizate Data 

desfăşurării 

activităţilor 

Responsabil de 

elaborarea şi prezentarea 

proiectului și 

materialelor anexate 

Data 

prezentării 

proiectului 

Raportor 



 

 

 

I.   Şedinţa ordinară a  Consiliului 

raional 
 

 

 

 

 PROIECTE DE DECIZII 

 

1. Cu privire la executarea bugetului 

raional pe 9 luni anul  2015 

 

2. Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pentru anul 2016 

 

3.Cu privire la pregătirea instituțiilor 

din subordinea Consiliului raional 

pentru activitate în perioada rece 

2015-2016  

 

 

 

4. Cu privire la  asigurarea 

şcolarizării  și alimentației  copiilor 

în instituțiile de învățămînt din raion 

 

6. Cu privire la derularea executării 

deciziilor Consiliului raional 

adoptate în trimestrul III, 2015   

 

 

 

II. Activitatea comisiilor 

consultative de specialitate 

 

 

1. Examinarea tuturor proiectelor de 

decizii incluse în ordinea de zi ce ţin 

de domeniul comisiei respective şi 

avizarea acestora. 

 

 

 

2. Participarea la elaborarea 

proiectelor de decizii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Participarea consilierilor  la 

acţiunile cultural-educative şi 

festivităţi 

 

1. Ziua Mondială a oamenilor în 

etate 

 

 

 

 

 

trimestrul IV 

 

noiembrie 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel tîrziu cu 2 

zile înainte de 

şedinţa  

ordinară a 

Consiliului 

raional 

 

Cel tîrziu cu 

12 zile înainte 

de şedinţa  

ordinară a 

Consiliului 

raional 

 

 

 

 

 

 

 

1 octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia  finanţe  

 

 

 

Direcţia  finanţe  

 

 

 

Direcția agricultură, 

dezvoltare economică și a 

teritoriului în comun cu 

conducătorii instituțiilor 

din subordinea  Consiliului 

raional 

 

Direcția învățămînt 

 

 

 

 

Secţia administraţie publică 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor 

consultative de specialitate 

 

 

 

 

 

Consilierii raionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 noiembrie 

 

 

01 noiembrie 

 

 

10 noiembrie 

 

 

 

 

 

 

10 

noiembrie 

 

 

 

10 

noiembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera MANOLI, șef 

al Direcţiei  finanţe 

 

Vera MANOLI, șef 

al Direcţiei  finanţe 

 

Nicolae BUDU, 

vicepreședinte al 

raionului 

 

 

 

 

 

Iulia CERTAN, 

şef al Direcţiei 

învăţămînt 

 

 

Mihail POPA, 

președinte al 

raionului 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinţii 

comisiilor de 

specialitate 

Secretarii 

comisiilor 

consultative de 

specialitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ziua lucrătorului din învăţămînt 

 

 

 

3. Ziua lucrătorului din agricultură şi 

industria 

prelucrătoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 octombrie 

 

 

 

 

A patra 

duminică a 

lunii 

noiembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE nr. 6/21 

din 25 august 2015 

                                                                

 

Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Stejăreni 

 

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

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.12, 15 lit.  ( f),  art.141 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 şi optimizarea mijloacelor financiare, avînd avizul 

comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

         1. Se reorganizează Gimnaziul Stejăreni din gimnaziu în instituţie de învăţămînt general cu 

programe combinate-complex educaţional - şcoală primară-grădiniță, cu şcolarizarea elevilor 

claselor V-IX în  Gimnaziul Căpriana, cu începere de la 01 septembrie  2015. 

         2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza  prin ordin, sub semnătură, directorul  

instituţiei supuse reorganizării, în  conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii 

Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către conducătorul instituției  respective privind 

preavizarea  salariaţilor despre reorganizarea gimnaziului. 

        3. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va examina posibilitatea angajării personalului 

disponibilizat  în urma reorganizării Gimnaziului Stejăreni în  conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

        4. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan)  organizarea  transportării elevilor din  

instituţia reorganizată  la şcoala  de circumscripţie cu începere de  la 01 septembrie  2015 

        5. Se atribuie statut de şcoală de circumscripţie Gimnaziului Căpriana din momentul 

adoptării prezentei decizii. 

  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   GROSU                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 

 

 


