
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                        DECIZIE nr.  / 

                                              din  16 februarie  2018 

                                                                                                               

                                                                                                          PROIECT         

Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2017 

 

 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, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor 

Consiliului raional, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

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

raional adoptate în trimestrul IV, 2017. 

     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 comunicare și relații publice: 

          - 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,                                                     

  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                       Nina  RUSU   
Avizat: 

 

VIZAT: 

 

Serviciul juridic                                                 I. Malic 

Secția comunicare și relații publice                  S. Barbă 
 



                                                                                                                                                     Anexă 

                                                                                                                                                      la Nota informativă              

                                                                                                                                                      „Cu privire la derularea executării deciziilor 

                                                                                                                                                      Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2017” 

 

Numărul 

Deciziei 
Denumirea În curs de 

executare 
Neexecutat Cauza 

neexecutării 
Responsabili 
de executare 

      4/1 ,,Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 

luni 2017” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

  4/2 ,,Cu privire la aprobarea Bugetului raional 

pentru anul 2018, în prima lectură”  

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

4/3 ,,Cu privire la pregătirea instituțiilor din 

subordinea Consiliului raional pentru activitate 

în perioada rece 2017-2018” 

executată                Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 

construcții și politici 

4/4 ,,Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 

2017” 

executată   Barbă Sergiu, 

șef al Secției comunicare și 

relații publice 

4/5 ,,Cu privire la aprobarea Listei elevilor 

instituțiilor de învățământ preuniversitar și 

extrașcolar cărora li se acordă Bursa Consiliului 

raional pentru anul de studii 2017-2018” 

executată   Certan Iulia, 

șef al Direcției Învățământ 

 4/6 ,,Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” executată   Certan Iulia, 

șef al Direcției Învățământ 

  4/7 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate” executată   Certan Iulia, 

șef al Direcției Învățământ 

4/8 ,,Cu privire vînzarea mijlocului de transport prin 

licitație” 

în curs de 

executare 
  Malic Ion, 

șef al Serviciului juridic 

 4/9 ,,Cu privire la trecerea în evidență militară a 

recruților” 
în curs de 

executare  

  Arnăut Igor,  

comandant al Centrului 

Militar Teritorial Strășeni 

4/10 ,,Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe 

anul 2018” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

4/11 ,,Cu privire la aprobarea Listei drumurilor 

publice locale de interes raional” 

în curs de 

executare 
  Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 

construcții și politici 

investiționale 

4/12 ,,Cu privire la aprobarea Programului de 

întreținere a drumurilor publice locale de interes 

în curs de 

executare 
  Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 



raional din raionul Strășeni, pe timp de iarnă, în 

anul 2018” 

construcții și politici 

investiționale 

  4/13 ,,Cu privire la stabilirea perimetrului 

intravilanului satului Roșcani” 

executată   Borș Valeriu,  

șef al Serviciului 

agricultură, relații funciare 

și cadastru 

4/14 ,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 2/26 din 30 mai 2012” 

în curs de 

executare 
 

 

 Borș Valeriu,  

șef al Serviciului 

agricultură, relații funciare 

și cadastru 

4/15 ,, ,,Cu privirea la aprobarea Acordului de 

colaborare cu A.O. „Clubul sportiv de Taekwon-

do ELOHIM” 

executată   Malic Ion, 

șef al Serviciului juridic  

4/16 ,,Cu privire la privatizarea locuinței” executată   Ispas Tatiana,  

Specialist principal, 

Serviciul juridic 

4/17 ,, ,,Cu privire la transmiterea în folosință a unor 

încăperi” 

în curs de 

executare 
  Malic Ion, 

șef al Serviciului juridic 

4/18 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate” executată   Cube Liudmila,  

director interimar al 

Gimnaziului „M. Viteazu” 

4/19 ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea 

procesului de evaluare a performanțelor 

profesionale ale funcționarilor publici de 

conducere” 

în curs de 

executare 
  Secrieru Drăgălina, 

Specialist principal, 

Aparatul președintelui 

raionului 

     4/20 ,,Cu privire la aprobarea Programului de 

acordare a concediilor de odihnă anuale” 

în curs de 

executare 
  Secrieru Drăgălina, 

Specialist principal, 

Aparatul președintelui 

raionului 

  4/21 ,,Cu privire la aprobarea Programului raional al 

cancerului pentru anii 2017-2025” 

în curs de 

executare 
             Harcenco Elena,  

Vicepreședinte al raionului 

4/22 ,,Cu privire la aprobarea Programului raional 

privind sănătatea mintală pentru anii 2017-

2021” 

în curs de 

executare 
  Harcenco Elena, 

Vicepreședinte al raionului 

4/23 ,,Cu privire la aprobarea Programului de 

activitate a Consiliului raional Strășeni pentru 

anul 2018” 

în curs de 

executare 
  Președintele raionului, 

vicepreședinții raionului, 

șefii direcțiilor, secțiilor 



subordonate Consiliului 

raional 

4/24 ,,Cu privire la modificarea unor anexe la Decizia 

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

executată          Secrieru Drăgălina, 

Specialist principal, 

Aparatul președintelui  

raionului 

4/25 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Casei Raionale 

Cultură și a statelor de personal” 

executată   Schirliu Vera, 

 șef al Secției cultură, 

turism, tineret și sport 

4/26 ,,Cu privire la instituirea și decernarea Diplomei 

Consiliului raional Strășeni” 

în curs de 

executare 
  Barbă Sergiu 

șef al Secției comunicare și 

relații publice 

4/27 ,,Cu privire la instituirea și conferirea insignelor 

Consiliului raional Strășeni” 

în curs de 

executare 
  Barbă Sergiu 

șef al Secției comunicare și 

relații publice 

4/28 ,,Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi 

prin licitație” 

în curs de 

executare 
  Malic Ion, 

șef al Serviciului juridic 

4/29 ,,Cu privire la acordarea suportului social 

tinerilor specialiști” 

executată   Certan Iulia 

șef al Direcției Învățământ 

4/30 ,,Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare 

pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea 

de compensații persoanelor suspuse 

represiunilor politice” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

4/31 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din Fondul de rezervă” 

în curs de 

executare 
  Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

4/32 ,,Cu privire la rectificarea bugetului raional” executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

4/33 ,,Cu privire la acordarea mijloacelor financiare 

din componenta raională” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

4/34 ,,Cu privire la modificarea unor decizii ale 

Consiliului raional” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

4/35 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate” executată   Lozovanu Silvia,  

director al Liceului 

Teoretic „ Ion Creangă” 

com. Micleușeni  



4/36 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 

colaborare dintre Raionul Strășeni și Județele 

Ilfov, Prahova din România” 

în curs de 

executare 
  Popa Mihail,  

Președinte al raionului 

4/37 ,,Cu privire la încetarea contractului individual 

de muncă pe durată determinată” 

executată   Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 
Crudu Diana, 

șef al IMSP CS Lozova 
4/38 ,,Cu privire la încetarea contractului individual 

de muncă pe durată determinată” 

executată              CS Vorniceni 

4/39 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe 

anul 2017” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

4/40 „Cu privire la încetarea contractului de muncă 

pe durată determinată” 

executată          Secrieru Drăgălina, 

Specialist principal, 

Aparatul președintelui  

raionului 

4/41 „Cu privire la încetarea contractului de muncă 

pe durată determinată” 

executată          Secrieru Drăgălina, 

Specialist principal, 

Aparatul președintelui  

raionului 

5/1 „Cu privire la rectificarea Bugetului raional” în curs de 

executare 
  Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

5/2 „ Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din Fondul de rezervă” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

5/3 „Cu privire la casarea bunurilor uzate” executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

5/4 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind 

gestionarea veniturilor colectate” 

în curs de 

executare 
  Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

5/5 „Cu privire la transmiterea costurilor 

investiţionale formate în urma 

      achiziționării de lucrări și servicii din contul 

mijloacelor bugetului raional” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

5/6 „Cu privire la casarea bunurilor uzate” executată   Pungă Veronica, 

Director al Liceului 

Teoretic ”Ion Vatamanu” 

mun. Strășeni 

5/7 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale 

Instituției Medico - Sanitare 

executată   Topor Iurie,  

director interimar al 



      Publice Spitalul raional Strășeni” Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul raional 

5/8 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale 

Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de 

Sănătate Strășeni” 

executată   Pocinoc Nicolae, 

șeful Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de 

Sănătate Strășeni 

 

5/9 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale 

Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic 

raional Strășeni” 

executată   Croitoru Maria, 

conducător al Întreprinderii 

Municipale Centrul 

Stomatologic raional 

Strășeni  

5/10 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale 

instituțiilor medico - sanitare publice centre de 

sănătate fondate de Consiliul raional Strășeni” 

executată   șefii Centrelor de Sănătate 

din raionul Strășeni,  

Harcenco Elena, 

vicepreșinte al raionului 

5/11 „ Cu privire la aprobarea Programului teritorial 

de prevenire și control al bolilor cardiovasculare 

pentru anii 2018-2020” 

în curs de 

executare 
  Topor Iurie,  

director interimar al 

Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul raional 

5/12 „Cu privire la aprobarea Planului local 

anticorupție pentru anii 2018-2020” 

în curs de 

executare 
  Președintele raionului, 

vicepreședinții raionului, 

șefii direcțiilor, secțiilor 

subordonate Consiliului 

raional 

5/13 „Cu privire la privatizarea locuinței” executată   Malic Ion, 

șef al Serviciului juridic 

5/14 „Cu privire la aprobarea Acordului de 

colaborare cu Fundația Culturală Căpriana” 

executată   

 

 Malic Ion, 

șef al Serviciului juridic 

5/15 „Cu privire la darea în locațiune a  unor bunuri 

imobile, prin licitație” 

în curs de 

executare 
  Malic Ion, 

șef al Serviciului juridic 

5/16 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Serviciului transport 

și gospodăria drumurilor” 

 
executată 

  Hedea Rodion,  

șef al Serviciului transport 

și gospodăria drumurilor 

5/17 „Cu privire la numirea în funcție” executată          Secrieru Drăgălina, 

Specialist principal, 

Aparatul președintelui  



raionului 

5/18 „Cu privire la numirea în funcție” executată          Secrieru Drăgălina, 

Specialist principal, 

Aparatul președintelui  

raionului 

5/19 „Cu privire la transmiterea unor bunuri  

materiale” 

executată   Sîrbu Galina,  

specialist principal 

(evidența contabilă), 

Aparatul președintelui 

raionului 

5/20 „Cu privire la transmiterea unui bun  material în 

comodat” 

executată   Sîrbu Galina,  

specialist principal 

(evidența contabilă), 

Aparatul președintelui 

raionului 

5/21 „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 2/14 din 20 mai 2016” 

executată   Certan Iulia 

șef al Direcției Învățământ 

 



Notă informativă 

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV 

al anului 2017 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  autorităţile 

administrației publice locale de nivelul întâi din raionul Străşeni 

 

 În perioada trimestrului IV al anului 2017 a avut loc o şedinţă ordinară a Consiliului raional 

la data de 24 noiembrie 2017 și una extraordinară la data de 21 decembrie 2017, la care au fost 

adoptate 71 de decizii (dintre care 11 decizii – referitor la privatizare și 60 decizii – pe diverse 

domenii de activitate). 

 

Decizia Consiliului raional nr. 4/1 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la executarea bugetului raional 

pe 9 luni 2017”, este executată. S-a aprobat raportul privind executarea Bugetului raional pe 9 luni 

anul 2017 la venituri în sumă de 104128,5 mii lei și la cheltuieli în sumă de 108558,5 mii lei. 

 Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Bugetului 

raional pentru anul 2018, în prima lectură”, este executată. În prima lectură se aprobă bugetul raional 

în sumă totală atît la venituri cît și la cheltuieli, care stă ca bază la examinarea bugetului în lectura a 

doua. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/3 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la pregătirea 

instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2017-2018”, este 

executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/4 din 24 noiembrie 2017  Cu privire la derularea executării 

deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2017”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/5 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Listei 

elevilor instituțiilor de învățământ preuniversitar și extrașcolar cărora li se acordă Bursa Consiliului 

raional pentru anul de studii 2017-2018”, este executată. Direcția învățămînt a achitat sursele 

financiare pentru bursele aprobate în limitele alocațiilor bugetare destinate acestu-i scop. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/6 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la acordul transmiterii 

unor bunuri”, a fost executată. Din administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării s-a 

transmis în proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi, în administrarea 

Direcției învățămînt pentru Gimnaziul Țigănești, filiala Onești – 13 unități de computere. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/7 din 24 noiembrie 2017  ,,Cu privire la casarea bunurilor 

uzate”, este executată. Direcția învățămînt a efectuat modificările de rigoare în evidența contabilă a 

bunurilor casate, conform legislației în vigoare și actului de casare.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/8 din 24 noiembrie 2017  ,,Cu privire la vînzarea unui mijloc 

de transport prin licitație”, este în curs de executare, deoarece este o procedură care urmează să 

parcurgă anumiți pași care necesită timp. 

 Decizia Consiliului raional nr. 4/9 din 24 noiembrie 2017  ,,Cu privire la trecerea în evidență 

militară a recruților”, este în curs de executare, deoarece, în conformitate cu Planul de bază al CMT 

Strășeni, evidența tinerilor născuți în anul 2000, începe de pe data de 05.02.2018.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/10 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Bugetului raional pe anul 2018”, este executată. Este temei pentru efectuarea cheltuielilor de către 

instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional în anul 2018 

Decizia Consiliului raional nr. 4/11 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Listei 

drumurilor publice locale de interes raional”, a este executată parțial. Lucrările de delimitare și 

măsurare a drumurilor de interes raional au fost efectuate, înregistrarea acestora este în proces de 

executare. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/12 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Programului de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni, pe timp 

de iarnă, în anul 2018”, este în curs de executare pe tot parcursul perioadei rece 2017-2018. În 

dependență de condițiile climaterice se întreprind acțiuni de deszăpezire a drumurilor și combaterea 

ghețușului. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/13 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la stabilirea 

perimetrului intravilanului satului Roșcani”, a fost executată. Documentația cadastrală la data de 

01.01.2018 a fost modificată în conformitate cu prevederile prezentei decizii și actelor legislative și 

normative în vigoare. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/14 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la completarea 

Deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012”, este în curs de executare. Materialele referitor 



la obiectul de construcție nefinalizat (Clădirea maternității) sunt prezentate la Oficiul Cadastral 

Teritorial Strășeni pentru înregistrare. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/15 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Acordului de colaborare cu A.O. „Clubul sportiv de Taekwon-do ELOHIM”, a fost executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/16 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la privatizarea 

locuinței”, este executată.  

  Decizia Consiliului raional nr. 4/17 din 24 noiembrie 2017 Cu privire la transmiterea în 

folosință a unor încăperi”, este în curs de executare, pe motiv de procedură.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/18 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la casarea bunurilor 

uzate”, a fost execută. 

 Decizia Consiliului raional nr. 4/19 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la organizarea și 

desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de 

conducere”, este în curs de executare. Perioada de evaluare a funcționarilor nominalizați în decizie a 

fost stabilită pînă la 15 februarie 2018. Nota informativă privind generalizarea rezultatelor evaluării 

performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere și execuție urmează a fi 

prezentată pînă la 26 februarie 2018 președintelui raionului și Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova. 

 Decizia Consiliului raional nr. 4/20 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la Programul de 

acordare a concediilor de odihnă anuale, este  în curs de executare, pe parcursul anului 2018. Prin 

dispoziția președintelui raionului, la cererea angajaților nominalizați în decizie, acordarea concediilor 

de odihnă anuale se va realiza conform planului aprobat. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/21 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Programului raional de control al cancerului pentru anii 2017-2025, este în curs de executare, odată 

ce Programul este pentru următorii 8 ani. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/22 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Programului raional privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2021, este în curs de executare, 

deoarece Programul este pentru următorii 4 ani. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/23 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru anul 2018” , este în curs de executare, 

pe perioada anului 2018. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/24 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la modificarea unor 

anexe la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017, a fost executată integral. Începînd cu 

data de 01.01.2018, a fost instituit pe lîngă Aparatul președintelui raionului, Serviciul transport și 

gospodăria drumurilor, cu un efectiv de 19,5 unități. Președintele raionului a angajat șoferii 

transferați din direcțiile subordonate Consiliului raional cu statut de persoană juridică, fiind emise în 

acest sens dispozițiile de angajare prin transfer și încheiate contractele individuale de muncă.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/25 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Casei Raionale Cultură și a statelor de personal, este 

executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/26 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la instituirea și 

decernarea Diplomei Consiliului raional Strășeni”, este în curs de executare. De menționat că, în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de decernare a Diplomei Consiliului raional 

Strășeni, Diploma se decernează prin dispoziția președintelui raionului. În acest sens, prin Dispoziția 

președintelui raionului nr. 228 din 15 decembrie 2017, cu prilejul Zilei Naționale a Poliției, s-au 

decernat următorii colaboratori de poliție: Malic Viorel, Șimcic Aliona, Pîrțac Ion.  

 Decizia Consiliului raional nr. 4/27 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la instituirea și 

conferirea insignelor Consiliului raional Strășeni”, este în curs de executare. De menționat că, în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de conferire a insignei Consiliului raional Strășeni 

„PENTRU MERITE”, Insigna se conferă prin Dispoziția președintelui raionul. În acest sens, prin 

Dispoziția președintelui raionului nr. 228 din 15 decembrie 2017, cu prilejul Zilei Naționale a 

Poliției, Insigna Consiliului raional Strășeni „PENTRU MERITE”, s-a conferit colaboratorului de 

poliție, Ticlenco Vasile.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/28 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la darea în locațiune a 

unor încăperi”, este în curs de executare, deoarece este o procedură care urmează să parcurgă anumiți 

pași care necesită timp. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/29 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la acordarea 

suportului social tinerilor specialiști”, a fost executată. Din contul mijloacelor prevăzute centralizat – 



5,6 mii lei în planul de finanțare a Direcției învățămînt s-a acordat un suport financiar lunar (200 lei) 

pentru perioada septembrie – decembrie 2017.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/30 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la solicitarea 

mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor 

supuse represiunilor politice”, este executată. De către Direcția finanțe a fost prezentată Ministerului 

Finanțelor documentele respective privind solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii 

bunurilor. Prin H.G. nr. 1133 din 20 decembrie 2017 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 

179, 1 mii lei.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/31 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din Fondul de rezervă, este executată parțial . Punctul 1 „Se alocă Aparatului 

președintelui 30,0 mii lei din Fondul de rezervă a Consiliului raional pentru procurarea unui sistem 

automatizat de înștiințare pentru Secția Situații Excepționale”, nu a fost executat din cauza 

neprezentării în Trezorerie a documentelor justificative. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/32 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la rectificarea 

bugetului raional”, este executată. S-au efectuat modificările în planurile de finanțare preconizate 

prin Decizia Consiliului raional. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/33 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din componenta raională”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/34 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la modificarea unor 

decizii ale Consiliului raional”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/35 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la casarea bunurilor 

uzate”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/36 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

acordurilor de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județele Ilfov, Prahova din România”, este 

executată parțial. De menționat că la data de 24 ianuarie 2018, la Ploiești, România, s-a semnat 

acordul de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Prahova. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/37 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la completarea 

Deciziei Consiliului raional nr. 3/31 din 25 august 2017”,  este executată.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/38 din 24 noiembrie 2017 ,, Cu privire la completarea 

Deciziei Consiliului raional nr. 3/31 din 25 august 2017”,  este executată.   

Decizia Consiliului raional nr. 4/39 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la corelarea bugetului 

raional pe anul 2017” , este executată. S-au efectuat modificările necesare în Decizia Consiliului 

raional „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017” conform Legii Bugetului de Stat pe 

anul 2017.  

Decizia Consiliului raional nr. 4/40 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la încetarea 

contractului individual de muncă pe durată determinată” este executată integral. La data de 

26.12.2017 a fost completat și eliberat carnetul de muncă dnei Blega Lilia. 

Decizia Consiliului raional nr. 4/41 din 24 noiembrie 2017 ,,Cu privire la încetarea 

contractului individual de muncă pe durată determinată”, este executată integral. La data de 

26.12.2017 a fost completat t carnetul de muncă a dlui Bogdan Dumitru. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/1 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la rectificarea Bugetului 

raional”, este în curs de executare. Nu s-a executat doar p. 12, care prevede direcționarea sumei de 

440,0 mii lei, alocată Aparatului președintelui raionului pentru LT ”A. Russo” la reparaţia holului 

etajului 3 a liceului, pentru dotarea liceului cu mobilier, tehnică de calcul, inventar sportiv şi utilaj 

pentru blocul alimentar, proiectarea sistemului de încălzire, dat fiind faptul că la finele anului 

sistemul informațional a fost supraîncărcat și nu s-a reușit de efectuat modificările necesare. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/2 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din Fondul de rezervă”, este executată. S-au alocat 26,0 mii lei din Fondul de rezervă al 

Consiliului raional pentru acordarea ajutoarelor financiare unice și 50,0 mii lei pentru reparația 

apeductului Micăuți–Strășeni. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/3 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la casarea bunurilor 

uzate”, este executată. S-a efectuat casarea bunurilor materiale aflate în gestiunea Direcției finanțe și 

respectiv bunurile au fost scoase de la evidența contabilă și date la rebut. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/4 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentelor privind gestionarea veniturilor colectate”, este în curs de executare. 



Decizia Consiliului raional nr. 5/5 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la transmiterea 

costurilor investiționale formate în urma achiziționării de lucrări și servicii din contul mijloacelor 

bugetului raional”, este executată. Pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanț a fondurilor fixe 

de către contabilitatea Aparatului președintelui raionului, au fost întocmite facturi de expediție 

autorităților locale de nivelul I la care se află la bilanț imobilul.   

Decizia Consiliului raional nr. 5/6 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la casarea bunurilor 

uzate”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/7 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea statelor de 

personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni”, este executată.  

Decizia Consiliului raional nr. 5/8 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea statelor de 

personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/9 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea statelor de 

personal ale Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Strășeni”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea statelor 

de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni”, este 

executată.  

Decizia Consiliului raional nr. 5/11 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Programului raional de prevenire și control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2018-2020”, este în 

curs de executare pe parcursul a următorilor 2 ani. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/12 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Planului 

local anticorupție pentru anii 2018-2020”, este în curs de executare pe parcursul a următorilor 2 ani. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/13 din 21 decembrie 2017 „Cu privire la privatizarea 

locuinței”, a fost executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/14 din 21 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea 

Acordului de colaborare cu Fundația culturală „Căpriana”, a fost executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/15 din 21 decembrie 2017 „Cu privire la darea în locațiune a 

unor bunuri imobile, prin licitație”, este în curs de executare, pe motiv că procedura urmează să fie 

efectuată într-o anumită perioadă de timp. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/16 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului transport și gospodăria drumurilor”, a 

fost executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/17 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la numirea în 

funcție”, a fost executată integral. Începînd cu data de 27.12.2017, dna Crudu Diana a fost numită în 

funcție de șef interimar al IMSP Centrul de Sănătate Lozova, pe termen determinat (pînă la numirea 

șefului acestei instituții). La 27.12.2017 a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 19 și 

semnat, ulterior, de ambele părți. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/18 din 27.12.2017, dl Bogdan Dumitru a fost numit în 

funcție de șef interimar al IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni, pe termen determinat  (pînă la 

numirea șefului acestei instituții). La 27.12.2017 a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 18 

și semnat, ulterior, de ambele părți. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/19 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la transmiterea unor 

bunuri materiale”, a fost executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/20 din 21 decembrie 2017 ,,Cu privire la transmiterea unui 

bun material în comodat”, a fost executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 5/21 din 21 decembrie 2017 „Cu privire la completarea 

Deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 mai 2016”, este executată. S-a aprobat COACT 

”Divertis” în statele de personal o unitate de operator la gaze.  

 

 Nota informativă a fost elaborată în baza informațiilor prezentate de șefii direcțiilor, 

secțiilor –  responsabili de executare. 

 

 

Barbă Serghei, șef al Secției comunicare și relații publice, Aparatul președintelui raionului 

 

 

 


