
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                     DECIZIE nr. 3/ 

                                                   din 17 august  2018    
                                                                                            

Cu privire la modificarea unor anexe  

la  Decizia Consiliului raional 

nr.2/33 din 26 mai 2017 

 

În scopul sporirii eficienţei activității autorității publice,  asigurării în mod calitativ a 

administrării patrimoniului unității administrativ-teritoriale de nivelul doi,  în conformitate cu 

prevederile art. 43 (1), lit. a), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu 

privire la actele normative, Hotărîrii Guvernului nr. 716 din 18.07.2018 ”Pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social de suport monetar 

adresat familiilor/persoanelor defavorizate, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

      1. Se aprobă modificarea unor anexe la  Decizia  Consiliului raional  2/33 din 26 mai 2017 ”Cu 

privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, 

secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Strășeni”, după cum urmează:  

 

Anexa nr.  5 Statele de personal ale direcției economie, construcții și politici investiționale va 

avea următorul  cuprins (se anexează). 

 

Anexa nr. 7  Statele de personal ale Direcției asistență socială și protecție a familiei va avea 

următorul cuprins (se anexează). 

 

     2. Președintele raionului să dispună transferul specialiștilor din Serviciul relații funciare și 

cadastru în Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru și în Serviciul 

agricultură, cu respectarea prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public și a Codului muncii. 

    3. Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei,   să dispună transferul specialistului  în 

serviciile nou format, cu respectarea prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public și a Codului muncii 

    4. Cheltuielile legate de implementarea prezentei decizii vor fi efectuate din contul și în limita 

alocațiilor aprobate în acest scop în buget pe anul 2018. 

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

preşedintele raionului (M. Popa). 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                               

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                              I. Malic 

Direcția economie, construcții 

și politici investiționale                                   N. Sîrbu     

Direcția asistență socială 

și protecție a familiei                                       N. Olevschi     



                                                       Modificată  

                                                    prin Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                         nr.             din   17 august 2017                                                        

 

                                                               Anexa nr. 5 

la Decizia Consiliului raional Străşeni  

                                                              nr. 2/33  din 26 mai  2017 

 

Statele de personal ale Direcţiei economie, construcții şi politici 

investiționale 

 

 

Denumirea funcțiilor 

Numărul de unităţi  

 

Numărul total de 

unități 

Din ele funcții 

publice 

Şef direcţie 1 1 

Serviciul economie și politici investiționale 

Șef serviciu  1 1 

Specialist principal 1 1 

Specialist superior 2 2 

Total serviciu 4 4 

Serviciul construcții  

Șef serviciu 1 1 

Specialist principal 3 3 

Total serviciu 4 4 

Serviciul agricultură 

Specialist principal 1 1 

Total serviciu 1 1 

Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru 

Șef serviciu 1 1 

Specialist principal 2 2 

Total serviciu 3 3 

Total direcţie 13 13 

 



                                                                   Modificată 

                                                  prin Decizia consiliului raional Strășeni 

                                              nr.           din 17  august 2018 

                                                                             Anexa nr. 7 

la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                           nr.   2/33  din 26 mai 2017 

 

 

 

 

 

Statele de personal ale Direcţiei asistență socială și protecție a familiei  

 

 

 

Denumirea funcţiilor și subdiviziunilor 

 

Numărul de unităţi 

 

Numărul 

total de 

unități 

Din ele 

funcții 

publice 

Şef direcţie  1 1 

Contabil-șef 1 1 

Specialist principal 2 2 

Specialist  1 1 

               Serviciul protecția persoanelor în etate și cu dizabilități 

Șef  serviciu 1 1 

Specialist principal 1 1 

Specialist superior 1 1 

Total serviciu 3 3 

               Serviciul  resurse umane 

Specialist principal 1 1 

Total serviciu 1 1 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate 

Specialist 1 1 

Total serviciu 1 1 

Total direcție 10 10 

 

    

 

 



                                           NOTA INFORMATIVĂ 

                               la proiectul deciziei Consiliului raional 

 „Cu privire la modificarea unor anexe la 

Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017” 

  

    I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

În scopul sporirii eficienței activității autorității publice, asigurării în mod calitativ 

a administrării patrimoniului unității administrativ-teritoriale de nivelul doi, în 

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

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii 

Guvernului nr. 716 din 18 iulie 2018 ”Pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și funcționarea serviciului social de suport monetar adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate”, în organigrama și statele de personal ale 

aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din 

subordinea Consiliului raional se vor opera modificările necesare.  

Necesitatea modificării statului de personal al Direcției asistență socială și 

protecție a familiei apare drept urmare a aprobării Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate care a fost elaborat în conformitate cu 

Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 716 din 18 iulie 2018.  

        II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

1. În Direcția economie, construcții și politici investiționale, Serviciul 

agricultură, relații funciare și cadastru se reorganizează, instituindu-se două  

subdiviziuni Serviciul agricultură - cu un efectiv total de 1 unitate (specialist 

principal) și Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru cu 

un efectiv total de 3 unități – 1 șef serviciu și 2 specialiști principali.  

2. În Direcția asistență socială și protecție a familiei se instituie subdiviziunea 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate cu 

un efectiv total de 1 unitate (specialist).  

   Transferul unităților urmează să fie realizat în conformitate cu prevederile Legii  

nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, cu modificările și completările ulterioare, și a Codului 

muncii. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile legate de implementarea prezentului proiect vor fi efectuate din 

contul și în limita alocațiilor aprobate în acest scop în buget pentru anul 2018.  

 

IV. Impactul proiectului 

Serviciul agricultură va asigura implementarea prevederilor legislaţiei, în 

domeniul agricol în teritoriul raionului; va asigura cu asistenţă informaţională şi 

metodologică agenţii economici din sectorul agroindustrial şi proprietarii 

individuali; etc. 



Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru va asigura 

aplicarea corespunzătoare a prevederilor Codului funciar al RM și a altor acte 

normative din domeniul funciar în APL de ambele nivele; va identifica şi va 

evidenţia imobilele (terenuri/construcții) proprietate a unității administrativ-

teritoriale de nivelul doi; va verifica şi completa documentaţiile necesare și va ţine 

evidenţa actelor de proprietate ale imobilelor aflate în patrimoniul unității; va 

organiza şi supraveghea modul de întrebuinţare al bunurilor  imobile aflate în 

patrimoniul unității administrativ-teritoriale de nivelul doi; etc.  

 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate 

are scopul de a susține familiile/persoanele defavorizate în contextul 

prevenirii/limitării/depășirii situațiilor de dificultate în vederea marginalizării și 

excluziunii socio-economice.  

Ca urmare a activității serviciului vor fi atinse următoarele obiective:  

- facilitarea depășirii situației de dificultate cu care se confruntă 

familia/persoana defavorizată;  

- acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform 

necesităților identificate;  

- prevenirea excluziunii sociale și/sau instituționalizării membrilor 

familiei/persoanei defavorizate;  

- asistarea familiei/persoanelor defavorizate în scopul valorificării suportului 

monetar, conform necesităților. 

 

V. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional Strășeni www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Secrieru Drăgălina, Specialist principal  (cu atribuții în resurse umane),                  

în Aparatul președintelui raionului                              


