
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                        DECIZIE nr. 2/  

                                                     din  18 mai  2018 

                                                                                                               

                                                                                                          PROIECT         

Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2018 

 

 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 I, 2018. 

     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 țină  controlul asupra termenelor de executare  a deciziilor;              

          - 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 I, 2018” 

 

Numărul 

Deciziei 
Denumirea În curs de 

executare 
Neexecutat Cauza 

neexecutării 
Responsabili 
de executare 

      1/1 ,,Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pe 

anul 2017 privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru 

anii 2016 - 2020” 

executată                Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 

construcții și politici 

  1/2 ,,Cu privire la executarea bugetului raional 

pentru anul 2017”  

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

1/3 ,,Cu privire la organizarea odihnei elevilor în 

perioada estivală 2018” 
în curs de 

executare 

  Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt 

1/4 ,,Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 

2018” 

executată   Barbă Sergiu, 
șef al Secției comunicare și 

relații publice 

1/5 ,,Cu privire la aprobarea cadastrului funciar al 

raionului Strășeni conform situației de la 1 

ianuarie 2018” 

executată   Valeriu Borș,  
șef al Serviciului agricultură 

și relații funciare 

 1/6 ,,Cu privire la încorporarea în serviciul militar în 

termen și serviciul civil în primăvara-vara anului 

2018 și a rezerviștilor în caz de mobilizare” 

în curs de 

executare 

  Arnăut Igor, 
comandant al Centrului 

Militar Teritorial Strășeni 

  1/7; 

1/7.1 

1/7.2 

1/7.3 

,,Cu privire la privatizarea locuinței” executate   Malic Ion,  
șef al Serviciului juridic 

1/8 ,,Cu privire completarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 1/10 din 24 februarie 2017” 
executată   Malic Ion,  

șef al Serviciului juridic 

 1/9 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 4/16.5 din 24 noiembrie 2017” 
executată   Malic Ion,  

șef al Serviciului juridic 

1/10 ,,Cu privire la constituirea Centrului Raional de 

Tineret Strășeni, aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea acestuia și a 

statelor de personal” 

executată   Ursu Ion,  
vicepreședinte al raionului 

1/11 ,,Cu privire la completarea anexei nr. 10 la 

Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 

2017” 

executată   Ursu Ion,  
vicepreședinte al raionului 



1/12 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 

parteneriat privind dezvoltarea Centrului 

Raional de Tineret Strășeni” 

executată   Ursu Ion,  
vicepreședinte al raionului 

  1/13 ,,Cu privire la Raportul privind modul de 

aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte 

normative care reglementează acordarea 

ajutorului social și a ajutorului pentru perioada 

rece a anului de către Direcția asistență socială 

și protecție a familiei” 

în curs de 

executare 

  Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

1/14 ,,Cu privire la corelarea bugetului raional pe 

anul 2018” 

executată  

 

 Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

1/15 ,, ,,Cu privire la acordarea suportului social 

tinerilor specialiști din bugetul raional” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

1/16 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

pentru susținerea tinerilor specialiști beneficiari 

de reducerea normei didactice cu 75 % pentru 

salariul de funcție” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

1/17 ,, ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

componenta raională” 

în curs de 

executare 
  Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

1/18 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din Fondul pentru educația incluzivă” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe” 

1/19 ,,Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului 

neutilizat în anul 2017 instituțiilor de învățământ 

preuniversitar” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

     1/20 ,,Cu privire la transmiterea costurilor 

investiționale formate în urma achiziționării de 

lucrări și servicii din contul mijloacelor 

bugetului raional” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

  1/21 ,,Cu privire la rectificarea bugetului raional” executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

1/22 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din Fondul de rezervă” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

1/23 ,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului 

raional Strășeni nr.5/7 din 21 decembrie 2017” 

executată   Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului  

1/24 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului vizând 

stabilirea numărului abonamentelor de telefoane 

de serviciu, faxuri, telefoane mobile, utilizate de 

executată   Malic Ion,  
șef al Serviciului juridic  



către angajații subdiviziunilor Consiliului 

raional” 

1/25 ,,Cu privire la vânzarea unor mijloace de 

transport prin licitație” 

executată   Malic Ion,  
șef al Serviciului juridic 

1/26 ,,Cu privire la aprobarea Programului de 

reparație și întreținere a drumurilor publice 

locale de interes raional în anul 2018” 

executată                Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 

construcții și politici 

1/27 ,,Cu privire la constituirea Comisiei de cercetare 

prealabilă pentru declararea utilității publice de 

interes comun privind implementarea proiectului 

regional de aprovizionare cu apă potabilă 

Chișinău-Strășeni-Călărași” 

executată                Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 

construcții și politici 

1/28 ,,Cu privire la conferirea gradelor de calificare și 

avansarea în trepte de salarizare a funcționarilor 

publici de conducere” 

executată   Secrieru Drăgălina, 
specialist principal Aparatul 

președintelui raionului         
 

1/29 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 

colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul 

Bacău, România” 

executată   Ursu Ion,  
vicepreședinte al raionului 

1/30 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 

colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul 

Brăila, România” 

în curs de 

executare 

  Ursu Ion,  
vicepreședinte al raionului 

1/31 ,,Cu privire la constituirea Comisiei de concurs 

pentru numirea în funcție de șefi ai instituțiilor 

medico-sanitare publice centre de sănătate și 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea concursului” 

executată   Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 

1/32 ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru numirea în funcție de șef al 

Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de 

Sănătate Cojușna” 

în curs de 

executare 
  Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 

1/33 ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru numirea în funcție de șef al 

Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de 

Sănătate Sireți” 

în curs de 

executare 
  Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 

1/34 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 1/5 din 31 martie 2015” 
executată   Malic Ion,  

șef al Serviciului juridic 

 

 



Notă informativă 

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I 

al anului 2018 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  autorităţile 

administrației publice locale de nivelul întâi din raionul Străşeni 

 

 

 În perioada trimestrului I al anului 2018 a avut loc o şedinţă ordinară a Consiliului raional la 

data de 16 februarie 2018, la care au fost adoptate 37 de decizii (dintre care 4 decizie – referitor la 

privatizare și 33 decizii – pe diverse domenii de activitate). 

 

Decizia Consiliului raional nr. 1/1 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la realizarea Planului de 

acțiuni pe anul 2017 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni 

pentru anii 2016 - 2020”, este executată.  

 Decizia Consiliului raional nr. 1/2 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la executarea Bugetului 

raional pentru anul 2017”, este executată. S-a aprobat raportul privind executarea bugetului raional 

pe anul 2017 la venituri în sumă de 162907,1 mii lei și la cheltuieli în sumă de 167986,0 mii lei. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/3 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la organizarea odihnei 

elevilor în perioada estivală 2018”, este în curs de executare. Direcția învățământ a întocmit un Plan 

de acțiuni pentru pregătirea de sezonul estival 2018. S-au aprobat statele de personal, s-a pregătit 

documentația pentru desfășurarea licitației de procurare a materialelor pentru reparație și a 

produselor alimentare pentru Centrul de odihnă și agreament pentru copii și tineret „Divertis”. 

 S-au stabilit termenii schimburilor pentru perioada estivală: 

Schimburile Perioada 

Schimbul I 09-19 iunie 

Schimbul II 22 iunie-02 iulie 

Schimbul III 05-15 iulie 

Schimbul IV 18-28 iulie 

Schimbul V 31 iulie-10 august 

Schimbul VI 13 august-23 august 

  

Decizia Consiliului raional nr. 1/4 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la derularea executării 

deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2018”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/5 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea cadastrului 

funciar al raionului Strășeni conform situației de la 1 ianuarie 2018”, este executată. S-au operat 

modificările parvenite în toate categoriile de terenuri în primăriile raionului Strășeni la data de 01 

ianuarie 2018. După efectuarea tuturor modificărilor în categoriile de terenuri, suprafața totală a 

raionului constituie 72 908,83 ha. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/6 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la încorporarea în 

serviciul militar în termen și serviciul civil în primăvara – vara anului 2018 și a rezerviștilor în caz de 

mobilizare”, este în curs de executare. Conform cerințelor, Decizia menționată, se execută în 

perioada de timp 12.03.2018, până la 31.07.2018 . 

Deciziile Consiliului raional nr. 1/7; 7/1.1; 7/1.2; 7/1.3  din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la 

privatizarea locuinței”, sunt executate. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/8 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la completarea Deciziei 

Consiliului raional nr. 1/10 din 24 februarie 2017”, este executată. 

 Decizia Consiliului raional nr. 1/9 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la modificarea Deciziei 

Consiliului raional nr. 4/16,5 din 24 februarie 2017”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/10 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la constituirea 

Centrului Raional de Tineret Strășeni, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

acestuia și a statelor de personal”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/11 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la completarea anexei 

nr. 10 la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/12 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Acordului 

de Parteneriat privind dezvoltarea Centrului Raional de Tineret Strășeni”, este executată. 



Decizia Consiliului raional nr. 1/13 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la Raportul privind 

modul de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea 

ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socială și a ajutorului pentru 

perioada rece a anului de către Direcția asistență socială și protecție a familiei”, este executată. Au 

fost revizuite toate cererile inspectate (100 cereri), dintre care 42 în care s-au depistat divergențe și 

care au avut impact asupra stabilirii ajutorului social, au fost stopate. În luna martie, au fost expediate 

scrisori de recomandare specialiștilor din domeniu7l funciar privind corectitudinea eliberării 

certificatelor confirmative, inclusiv privind terenurile agricole din intravilanul și extravilanul 

localității deținute de solicitanții de prestații sociale. Începând cu luna ianuarie și până în prezent, au 

fost restituiți 31 760 lei. 22 de familii au achitat integral sumele achitate nejustificat. Pentru 20 de 

familii a fost întocmit un plan individual de achitare în rate luând considerație suma de fraudă, starea 

financiară, sursele de venit etc. S-au organizat și desfășurat două seminare de instruire a asistenților 

sociali comunitari privind eficientizarea procesului de examinare a cererilor pentru acordarea 

ajutorului social. Săptămânal sunt organizate vizite de control la domiciliu privind identificarea și 

monitorizarea continuă a cererilor cu un risc sporit de fraudă/eroare. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/14 din 16 februarie 2018 ,,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 2018”, conform Legii Bugetului de Stat pe 

anul 2018”. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/15 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la acordarea suportului 

social tinerilor specialiștilor din bugetul raional”, este executată. S-au operat modificările necesare în 

planul de finanțare a Direcției învățământ, în baza căruia în luna mai se acordă suportul social pentru 

5 luni ale anului 2018. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/16 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor 

finaciare pentru susținerea tinerilor specialiști beneficiari de reducerea normei didactice cu 75 % 

pentru un salariu de funcție”, este executată. S-au efectuat modificări în planurile de finanțare a 

instituțiilor de învățământ stipulate în anexă la prezenta decizie. 

  Decizia Consiliului raional nr. 1/17 din 16 februarie 2018 ”Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din componenta raională”, este în curs de execuție. De către Direcția finanțe s-au operat 

modificările necesare în planurile de finanțare a instituțiilor de învățământ prevăzute în decizie. 

Sumele alocate la solicitare după efectuarea lucrărilor de reparație a obiectelor preconizate.  

Decizia Consiliului raional nr. 1/18 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din Fondul pentru educația incluzivă”, a fost execută. Finanțarea cheltuielilor se 

efectuează lunar odată cu calcularea salariului. 

 Decizia Consiliului raional nr. 1/19 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la repartizarea 

mijloacelor soldului neutilizat în anul 2017 instituțiilor de învățământ preuniversitar”, este executată. 

Finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ menționate în anexă la prezenta decizie, se 

efectuează la solicitare după efectuarea lucrărilor. 

 Decizia Consiliului raional nr. 1/20 din 16 februarie 2018 „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. 1/21 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la rectificarea 

bugetului raional”, este executată. Au fost operate modificările necesare în planurile de finanțare a 

executorilor de buget menționați în această decizie. Finanțarea cheltuielilor se efectuează după 

prezentarea documentelor justificative în Trezoreria regională Centru. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/22 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din Fondul de rezervă”, este executată. S-au alocat mijloacele financiare preconizate în 

decizia menționată. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/23 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la completarea Deciziei 

consiliului raional nr. 5/7 din 21 decembrie 2017”, este executată. Statele de personal a IMSP 

Spitalul raional Strășeni, au fost completate cu două unități de medici (medic reabilitolog și medic 

terapeut). 

Decizia Consiliului raional nr. 1/24 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului vizând stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane 

mobile, utilizate de către angajații subdiviziunilor Consiliului raional”, este executată. 



 Decizia Consiliului raional nr. 1/25 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la vânzarea unor 

mijloace de transport prin licitație”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/26 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea 

Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018”, 

este executată. S-a aprobat Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes 

raional în anul 2018 în valoare de 7361,40 mii lei. La moment este organizată și se desfășoară 

procedura de achiziționare a lucrărilor.  

 Decizia Consiliului raional nr. 1/27 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la constituirea 

Comisiei de cercetare  prealabile pentru declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun 

privind implementarea proiectului regional de aprovizionare cu apă potabilă Chișinău-Strășeni-

Călărași”, este executată. S-a constituit și se aprobă componența nominală a Comisiei de cercetare  

prealabile pentru declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun privind implementarea 

proiectului regional de aprovizionare cu apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călărași. Comisia va activa 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de cercetare prealabilă pentru 

declararea utilității publice a obiectului exproprierii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 660 din 

15 iunie 2006. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/28 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la conferirea gradelor 

de calificare și avansare în trepte de salarizare a funcționarilor publici de conducere”, este executată 

integral. Copiile documentului au fost plasate în dosarele personale ale funcționarilor publici 

nominalizați în decizie. Au fost operate modificările necesare în schema de încadrare a personalului 

Consiliului raional Strășeni pentru anul 2018, în vigoare începând cu 01 martie. Au fost făcute 

înscrierile necesare în carnetele de muncă ale funcționarilor publici. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/29 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Acordului 

de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Bacău, România”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/30 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la  aprobarea Acordului 

de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Brăila, România”, este în curs de executare. Urmează 

semnarea Acordului de Înțelegere și Cooperare dintre Raionul Strășeni și Județul Brăila, România. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/31 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la constituirea 

Comisiei de concurs pentru numirea în funcție de șefi ai instituțiilor medico-sanitare publice centre 

de sănătate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului”, este 

executată.   

Decizia Consiliului raional nr. 1/32 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la organizarea și 

desfășurarea concursului pentru numirea în funcție de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice 

Centrul de Sănătate Cojușna”, este în curs de executare. Are loc pregătirea procedurii de organizare 

și desfășurare a concursului respectiv.  

Decizia Consiliului raional nr. 1/33 din 16 februarie 2018 ,, Cu privire la organizarea și 

desfășurarea concursului pentru numirea în funcție de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice 

Centrul de Sănătate Sireț”, este în curs de executare. Are loc pregătirea procedurii de organizare și 

desfășurare a concursului respectiv 

Decizia Consiliului raional nr. 1/34 din 16 februarie 2018 ,,Cu privire la modificarea Deciziei 

Consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 2015”, este executată. 

 

 

 

 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 


