
 
                                           DECIZIE nr. 3/1  
                                        din 24 august 2016       
  
                                                                                      
Cu privire la executarea bugetului                                                   
raional pe I semestru 2016  
 
       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 ulterioare, examinînd informația prezentată de Direcția finanțe, avînd 
în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 
DECIDE: 

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

raional pe I semestru 2016. 
2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru 

2016 la venituri în sumă de 79518,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 76681,0 mii 
lei (anexele 1-3). 

3. Direcţiei finanţe (dna V. Manoli): 
- va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării 

cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2016 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 2016; 

- va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului. 
4. Executorii de buget vor asigura: 
- utilizarea în mod legal, transparent şi eficient a fondurilor publice.; 
- întreprinderea măsurilor întru neadmiterea formării datoriilor creditoare; 
- realizarea indicatorilor prevăzuţi conform obiectivului stabilit. 
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,                                                         Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU  
                                                                  
 



                                           DECIZIE nr. 3/2  
                                        din  24  august 2016        
                                                                                     
         
Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  
pentru activitate în noul an de studii 2016 - 2017 
 
      În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 4(2) lit. g1) al Legii 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
descentralizarea administrativă, cu modificările ulterioare, Codului educaţiei al 
Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 
1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr.930 din 29 iulie 2016  
„Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2016-
2017”, Deciziei Consiliului raional nr. 2/2 din 20 mai 2016 ,,Cu privire la acțiunile 
de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2016-
2017”, examinînd informaţia prezentată de Direcţia învăţămînt, avînd în vedere 
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional  DECIDE: 
 
     1. Se ia act de informaţia prezentată de către dna I. Certan, şef al Direcţiei 
învăţămînt   privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în anul 
de studii 2016 - 2017. 
     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, 
materiale și umane întru realizarea reparaţiilor capitale prin instituții;  

 să asigure funcționalitatea instituțiilor de învățămînt pe parcursul întregului 
an de studii; 

 să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt privind 
completarea claselor (grupelor), conform prevederilor art. 51 din Codul 
Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, pentru a asigura 
utilizarea raţională şi eficientă a bunurilor publice; 

 să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a tuturor 
copiilor, şcolarizării tuturor copiilor cu vîrste  de  6–16 ani; 

 să asigure completarea fondului de carte a bibliotecilor şcolare;  
 să optimizeze și să dezvolte rețeaua instituțiilor de învățămînt din teritoriu, 

în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță; 
 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 pe parcursul întregului an de studii; 

 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 în noul an şcolar în conformitate cu actele legislative și 
normative, avînd ca bază curricula modernizată; 

  să organizeze desfăşurarea concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de 
învăţămînt pentru noul an de studii 2016 - 2017 ” cu totalizare pînă la  01 
octombrie 2016 şi să stimuleze în conformitate cu Regulamentul de concurs, 
instituţiile de învăţămînt învingătoare. 

 să asigure instituţiile de învăţămînt cu cadre didactice calificate, să 
monitorizeze   condiţiile de muncă şi trai a 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,                                                   Vladislav  CĂPĂȚINĂ            
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                      Nina  RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    DECIZIE nr. 3/3 
                      din  24  august 2016 
                                                                                                                             
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni 
pe anul 2016 privind implementarea  
Strategiei de Dezvoltare integrată a raionului 
Strășeni pentru anii 2016-2020  
 

În temeiul art. 43 (1), lit. j, 46 ale Legii nr. 436-XVI privind administraţia 
publică locală cu modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului 
raional  nr. 2/1 din  20  mai  2016 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare 
integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, examinînd informația   
Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, avînd în vedere avizele 
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 
         1. Se aprobă  Planul de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea  
Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, 
conform anexei. 
         2. Se pune în sarcina președintelui raionului să monitorizeze permanent realizarea  
Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare 
integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020,  cu examinarea trimestrială în 
ședințele operative despre rezultatelor obținute. 

      3. Direcțiile, secțiile din subordinea Consiliului raional: 
   -  să întreprindă acțiunile  necesare pentru executarea integrală şi în 
termenele stabilite a  
      Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei de 
dezvoltare   
      integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020; 
   - să prezinte propuneri în cadrul ședințelor operative pentru eficientizarea 
realizării  
     Planului. 

        4. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi să evalueze și să  
examineze, în cadrul ședințelor consiliilor locale, gradul de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite în programele proprii de dezvoltare socio-economică, 
inclusiv, celor incluse în Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea 
Strategiei de dezvoltare   integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020 
privitor la  acțiunile ce țin de dezvoltarea unității teritorial-administrative 
respective. 
        5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
președintelui raionului (M. Popa). 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                             Vladislav  CĂPĂȚINĂ           
 



Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/4 
                                        din  24 august 2016 
                                                                                                               
                                                                                                                    
Cu privire la derularea executării deciziilor 
Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2016 
 
 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, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, 
Consiliul raional DECIDE: 
 

1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului 
raional adoptate în trimestrul II, 2016. 

 
2. Aparatul președintelui, direcţiile, secţiile din subordinea Consiliului 

raional  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 informația generalizată privind 
executarea deciziilor.  

 
4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

secretarului Consiliului raional (N. Rusu). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                    Vladislav  CĂPĂȚINĂ                               
  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                       Nina  RUSU   
 
 
 
 
 
 



DECIZIE nr.3/5 
din 24 august 2016 

 
 
Cu privire la corelarea Bugetului  
raional pe anul 2016 

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

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare art. 
23 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare , art. 55 al Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanţele 
publice  şi responsabilităţile bugetar-fiscale şi Legii Bugetului de stat pe anul 2016, 
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 
DECIDE: 
1.  Se aprobă modificările şi completările în decizia Consiliului raional nr. 7/10 din 
27 noiembrie 2015, „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016”, după 
cum urmează: 
         La punctul 4 la prezenta decizie cifra”139624,0” se substituie cu cifra 
„140463,3”, cifra „20020” se substituie cu cifra „ 21746,0”,  cifra „119604,0” se 
substituie cu cifra „ 118717,3”. 
        La punctul 9 cifra „2670,2” se substituie cu cifra „2596,6”. 
        La punctul 10  cifra „6805,2” se substituie cu cifra „6743,4”. 
        La punctul 11 cifra „1889,2” se substituie cu cifra „1883,6”. 
        Anexa nr. 1 „ Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional 
pe anul 2016” se substituie cu anexa nr.1 cu un nou conţinut. 
        Anexa nr. 2 „ Veniturile bugetului raional pe anul 2016” se substituie cu 
anexa nr. 2 cu un nou conţinut. 
        În anexa nr. 3 „ Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform 
clasificaţiei funcţionale şi programe pe 2016” la  „Grupa principală 9” sintagma 
„Cheltuieli total” cifra „117701,6” se substituie cu cifra „116586,4” şi la sintagma„ 
Curirculum” cifra „170,0” se substituie cu cifra „218,0” . 
       În anexa nr. 4 „ Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile finanţate 
din bugetul local” sintagma „Desfăşurarea examenelor de absolvire” cifra „170,0 
se substituie cu cifra „218,0”. 
         Anexa nr 7 „Sinteza veniturilor şi cheltuielilor a Fondului de susţinere socială 
a populaţiei” se substituie cu anexa nr. 7 cu un nou conţinut. 
         Anexa nr. 8 „Lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu 
suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pe anul 2016 pe bază de formulă ” 
se substituie cu anexa nr. 8 cu un nou conţinut. 
2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii Şeful 
Direcţiei Finanţe (V. Manoli). 
3.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa) 
 
 



 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                             Vladislav CĂPĂȚINĂ              
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                           Nina RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/6 
                                         din 24 august 2016        
                                                                                      
 
Cu privire la încorporarea în serviciul 
militar şi serviciul civil în septembrie 
2016 – ianuarie 2017 
  

În temeiul Legii nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr. 
1245–XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei, Legii nr. 156-XVI din 6 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 în vedere 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 12 septembrie 

2016 – 31 ianuarie 2017. 
3. Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruților din 

primăriile raionului în 12 septembrie 2016 – 31 ianuarie 2017, 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 Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul 
raional Străşeni (A. Tuchila): 
 să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de 

la 12 septembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 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  Spitalul raional  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 lunar Preşedintele raionului despre rezultatele examinării 

medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil 
în 12 septembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 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), comandantului Centrului Militar teritorial 
Străşeni (I. Arnăut).  

 
 
 
Preşedinte al şedinţei                                                       Vladislav  CĂPĂȚINĂ   
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                          Nina RUSU 



                                           DECIZIE nr. 3/8 
                                         din 24 august 2016        
       
 
Cu privire la transmiterea   
bunului imobil 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 
– XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu 
modificările ulterioare,  Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 
decembrie 2015, Deciziei Consiliului sătesc Sireţi nr.5/18  din 04 iulie 2016, avînd 
în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 
DECIDE: 

 
      1. Se transmite, cu titlu gratuit,  din proprietatea publică a raionului în 
proprietatea publică a autorităţii publice locale de nivelul întîi, cu acordul 
Consiliului sătesc Sireţi, Blocul nr.2 al Instituției Medico-Sanitaro-Publică Centrul 
de Sănătate Sireţi:   
          - subsolul în întregime – 131,6 m.p. 

- parterul, parţial – 69,2 m.p. 
- etajul doi, în întregime – 134 m.p. 
- etajul trei, în întregime – 134,7 m.p.  

     2. Se instituie Comisia de predare-primire a Blocului 2 al IMSP Centrului de 
Sănătate Sireţi,  în următoarea componenţă:  

HARCENCO Elena                        -  vicepreşedinte al raionului, președintele  
                                                    Comisiei 
Contabilul – şef al  Aparatul președintelui raionului 
MALIC Ion                                  -  şef al Serviciului juridic, Aparatul  
                                                    președintelui raionului 
BALAUR Lilia                              -  şef al IMSP Centrul de Sănătate Sireţi 
REBEJA Alina                                - contabil al IMSP Centrului de Sănătate 
Sireţi 
REBEJA Pavel                             - primar al s. Sireți 
SULA Maria                                - contabil-șef al Primăriei Sireți.  
 

    3. Se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco) şi a 
contabilului- şef  al Aparatului președintelui raionului,  să efectueze  predarea-
primirea bunului imobil, proprietate publică  în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, în termen de 30 zile. 
 4. Se desemnează responsabil pentru executarea  prezentei decizii 
preşedintele raionului (M. Popa). 



   
 
Preşedinte al şedinţei,                                                           Vladislav CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                          Nina RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                DECIZIE nr. 3/9 
                   din  24 august  2016 
                           
 
Cu privire la transmiterea  
bunului imobil 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 
– XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Regulamentului cu privire la modul de 
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
901 din 31 decembrie 2015, Deciziei Consiliul sătesc Dolna nr.4/1 din 04 august 
2016, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul 
raional DECIDE: 

 
     1. Se transmite, cu titlu gratuit,  din proprietatea  publică a unităţii 
administrativ-teritoriale de nivelul doi (r. Strășeni), aflat în gestiunea Direcției 
învățămînt în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi 
(s. Dolna), cu acordul Consiliului sătesc Dolna bunul imobil  Tabăra de odihnă 
Dolna, cu următoarele construcții: 
 

             Numărul cadastral 
  Cantină           6030202.175.01 
  Dormitor        6030202.175.02 
  Dormitor        6030202.175.03 
  Dormitor        6030202.175.04 
  Dormitor        6030202.175.05 
  Dormitor        6030202.175.06 
  Dormitor        6030202.175.07 
  Dormitor        6030202.175.08 
  Depozit          6030202.175.09 
  
  2. Se instituie Comisia de predare-primire a, a bunului imobil nominalizat în 
punctul 1  în următoarea componenţă:  

 
URSU Ion                     - vicepreşedinte al raionului, președintele Comisiei 
COSTRIBA Natalia      - specialist principal, Direcţia finanţe 
CERTAN Iulia              - șef al Direcției învățămînt  
OPREA Zinaida            - contabil şef, Direcția învățămînt 
MALIC Ion                  - Șef al Serviciului juridic, Aparatul, președintelui 

raionului 
CIOCHINĂ Romeo     - primar al s. Dolna; 



MOLESCU Elena        -  contabil - şef, Primăria Dolna;. 
 

     3. Se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (Ursu I.), contabilului şef din 
Aparatul preşedintelui raionului, să efectueze  predarea-primirea bunului imobil, 
proprietate publică  în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de 30 zile. 
 
     4. Se desemnează responsabil pentru executarea  prezentei decizii preşedintele 
raionului (M. Popa). 
    
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                          Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/10 
                                          din 24 august 2016        
       
                                                                                                
Cu privire la acordul privind 
transmiterea bunului imobil 
 

În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 
– XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Regulamentului cu privire la modul de 
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
901 din 31 decembrie 2015 şi a demersului  Primăriei Pănăşeşti nr.220 din 01 
august 2016, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, 
Consiliul raional DECIDE: 

 
1. Se acceptă transmiterea cu titlu gratuit,  din proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale de nivelul I, comuna Pănăşeşti, în proprietatea publică a 
autorităţii publice locale de nivelul doi, a  imobilului Oficiul de sănătate Ciobanca  
(în gestiunea Instituţiei Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănăşeşti). 

 
2. Transmiterea se va efectua conform Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 901 din 31 decembrie 2015. 

   
    3. Se desemnează responsabil pentru executarea  prezentei decizii 
preşedintele raionului (M. Popa). 
    
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                         Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  



                                           DECIZIE nr. 3/11 
                                          din 24 august 2016        
 
                                                                                            
Cu privire la transmiterea  
unui bun material 
 

În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 
– XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu 
modificările ulterioare,  Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 
decembrie 2015, examinînd solicitarea IMSP Centrul de Sănătate Micleușeni, 
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 
DECIDE: 

 
       1. Se transmite, cazanul deţinut în proprietate de Consiliului raional, aflat în 
gestiunea Instituţiei Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni în 
gestiunea  Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleuşeni. 
      2. Se instituie Comisia de predare-primire a bunului material,  în următoarea 
componenţă:  

HARCENCO Elena                        -  vicepreşedinte al raionului 
Contabilul şef al Aparatului președintelui raionului 
BOGDAN Dumitru                            -  şef al IMSP Centrul de Sănătate  
                                                               Vorniceni 
ŢURCANU Tamara                           -  șef al IMSP Centrul de Sănătate  
                                                               Micleuşeni 
MIRON Natalia                                 -  contabil al IMSP Centrul de Sănătate  
                                                              Vorniceni. 

     3. Se pune în sarcina contabilului şef  al  Aparatul preşedintelui raionului,  
şefului  IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni (D. Bogdan) şi  şefului  IMSP Centrul 
de Sănătate Micleuşeni (T. Ţurcanu) transmiterea  cazanului, proprietate publică în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de 30 zile. 
    4. Se desemnează responsabil pentru executarea  prezentei decizii preşedintele 
raionului (M. Popa). 
    
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                     Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU 
 



 
                                           DECIZIE nr. 3/12                               
                                          din 24 august 2016                                       
                                                                                                                    
                                                                                                                    
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului  
raional nr. 6/9 din 25 august 2015 
 
 

În temeiul prevederilor art.43 (1)  lit. m) al Legii nr. 436 – XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 75, 81 din Codul de procedură civilă al Republicii 
Moldova, cu completările 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 în vedere avizele comisiilor consultative de 
specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 
     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 6/9 din 25  
august 2015 „Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în 
instanța de judecată”,  după cum urmează: 
        - în punctul 1  sintagma  „ șeful  Serviciului juridic din cadrul Aparatului 
președintelui raionului,”  se substituie cu sintagma  „ Malic Ion, șef al  Serviciului 
juridic  din cadrul Aparatului președintelui raionului,”,  sintagma  ” și dna Croitor 
Natalia, specialist principal în Serviciul juridic  din cadrul Aparatului președintelui 
raionului” se exclude. 
 
 
  
 
Preşedinte al şedinţei,                                                       Vladislav  CĂPĂȚINĂ                                                                                    
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                          Nina RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           DECIZIE nr. 3/13 
                                          din 24 august 2016        
                                                                                      
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional Strășeni nr. 7/25 din 27 noiembrie 2015 
 
        În temeiul prevederilor art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 
Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale 
altor autorități ale administrației publice centrale și locale,  cu modificările 
ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul 
raional DECIDE: 

 
     1. Se modifică Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 7/25 din 27 noiembrie 
2015 ,,Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a raionului 
Strășeni”, după cum urmează: 
        -  în Anexa Deciziei ,,Lista terenurilor aferente clădirilor proprietate publică a 
raionului” în pct. 9 sintagma ,,Școala-internat pentru copii cu deficiențe mintale 
din Strășeni” se substituie cu sintagma ,,Centrul de odihnă și agrement pentru copii 
și tineret ,,Divertis” și sintagma ,,6,0643 ha” se substituie cu sintagma ,,5,70 ha”. 
 
       2.  Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru (V. Borș) operarea 
modificărilor necesare în cadastrul funciar al raionului. 
 
       3.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
președintelui raionului (M. Popa) 
  
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                            Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           DECIZIE nr. 3/14 
                                          din 24 august 2016        
                                                                                      
 
 
Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului  
raional Străşeni pentru trimestrul IV al anului 2016 
 
 
 În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, avînd în 
vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 

1.   Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru 
trimestrul IV, 2016, 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,                                            Vladislav  CĂPĂȚINĂ     
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 DECIZIE nr. 3/15 
                                              din 24 august 2016                                        
 
 
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului                                                
raional nr. 1/30 din 26 februarie 2016 
 
        În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2016 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 317 
din 18 iulie 2003 ,,Privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 
administrației publice centrale și locale, avînd în vedere avizele comisiilor 
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 
     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/30 din 26 
februarie 2016 ,,Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică a 
unității administrativ-teritoriale de nivelul doi, a listei lucrărilor și serviciilor de 
interes public local propuse pentru parteneriat public privat”,  după cum urmează: 
 

- din Anexa deciziei ,,Lista bunurilor proprietate publică a unității 
administrativ-teritoriale de nivelul doi și listei lucrărilor și serviciilor de 
interes public propuse pentru parteneriat public-privat” se exclude poziția 
4: 

4 Tabăra de 

odihnă 

pentru 

copii 

,,Dolna” 

s. Dolna, raionul 

Strășeni 

Construcția Taberei de odihnă pentru 

copii ,,Dolna” 

Obiective: 
- atragerea investițiilor pentru valorificarea 
potențialului de odihnă și agrement pentru 
copii și tineret din raion; 
- crearea condițiilor optime de odihnă și 
agrement pentru copii în concordanță cu 
standardele europene; 
- crearea noilor locuri de muncă; 
- sporirea gradului de confort și 
atractivitate a instituției. 
 

 
            2.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintelui raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                  Vladislav  CĂPĂȚINĂ                                 



                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                     Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/16 
                                          din 24 august 2016        
                                                                                      
 
Cu privire la acordul de parteneriat  
cu Consiliul raional Călărași  
în cadrul proiectului  
 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. t) al Legii nr. 436-XVI din 
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare,  art. 4 alin. (3) al Legii nr. 435-XVI din 12decembrie 2006 
privind descentralizarea administrativă, cu modificările şi completările ulterioare,  
examinînd informația Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, 
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 
DECIDE: 

 
     1.  Se acceptă parteneriatul cu Consiliul raional Călărași, aplicant al   
Proiectului ,,Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru RM – 
raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni”. 
     2.  Prezenta decizie se va comunica Consiliului Regional de Dezvoltare Centru. 
    3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii președintele raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                             Vladislav  CĂPĂȚINĂ    
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/17 
                                          din 24 august 2016        
                                                                                                                                                                                
 
Cu privire la acordul de parteneriat  
cu Primăria Strășeni în cadrul proiectului  
 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. (t) al Legii nr. 436-XVI din 
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare,  art. 4 alin. (3) al Legii nr. 435-XVI din 12decembrie 2006 
privind descentralizarea administrativă, cu modificările şi completările ulterioare, 
examinînd informația Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, 
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional 
DECIDE: 

1 . Se acceptă parteneriatul cu Primăria or. Strășeni, aplicant al Proiectului 
,,Construcția capitală a drumului de ocolire R1 –M14, căii de acces spre subzonele 
nr. 4 și 5 ale  Zonei Economice Libere, or. Strășeni”. 
      2. În cadrul proiectului dat garantăm alocarea sumei de 100,0 mii. lei ca 
contribuție la cofinanțarea proiectului, din contul mijloacelor constituite în 
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015. 

3. Suma dată va fi alocată  după obținerea proiectului de către aplicant. 
      4.  Prezenta decizie se va comunica Consiliului Regional de Dezvoltare Centru. 
     5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii președintele raionului (M. Popa) 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                 Vladislav  CĂPĂȚINĂ  
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                    Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/18 
                                          din 24 august 2016        
                                                                                      
                                                                                              
Cu privire la acordul de parteneriat  
cu Primăria Strășeni în cadrul proiectului  
 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. (t) al Legii nr. 436-XVI din 
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare,  art. 4 alin. (3)al Legii nr. 435-XVI din 12decembrie 2006 
privind descentralizarea administrativă, cu modificările şi completările ulterioare, 
examinînd informația Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, 
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional 
DECIDE: 

 
          1. Se acceptă parteneriatul cu Primăria or. Strășeni, aplicant al Proiectului 

,,Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Strășeni și 
localitățile învecinate, Regiunea Centru”. 
     2. În cadrul proiectului dat garantăm alocarea sumei de 100,0 mii. lei ca 
contribuție la cofinanțarea proiectului, din contul mijloacelor constituite în 
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015. 

3. Suma dată va fi alocată  după obținerea proiectului de către aplicant. 
      4. Prezenta decizie se va comunica Consiliului Regional de Dezvoltare Centru. 
     5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii președintele raionului (M. Popa). 

 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                 Vladislav  CĂPĂȚINĂ     
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                    Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/19 
                                         din 24 august 2016        
                                                                                      
 
Cu privire la aprobarea Raportului privind 
analiza tehnico-economică și conceptul de 
reabilitare a proiectului: Sporirea eficienței 
energetice a Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu” 
din orașul Strășeni 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. j din Legea nr. 436-XVI din 
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, examinînd informația Direcției agricultură, dezvoltare 
economică și a teritoriului, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 
specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 
 
     1. Se aprobă Raportul privind analiza tehnico-economică și conceptul de 
reabilitare a proiectului ,,Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Ion 
Vatamanu” din or. Strășeni, care a fost elaborat în cadrul proiectului 
,,Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. 
     2. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii președintele raionului (M. Popa). 

 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                              Vladislav  CĂPĂȚINĂ                                  
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIZIE nr. 3/20 
din 24 august 2016 

 
 
Cu privire la desemnarea                                                            
managerului energetic  
 
 În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 22 alin.(1) al Legii nr. 142  din 02 iulie 2010 cu privire la eficiența 
energetică, Hotărîrii Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la 
Programul național pentru eficiență energetică 2011 - 2020, avînd în vedere avizele 
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 
     1.  Se desemnează  dl Sîrbu Nicolae, șef  al Direcției agricultură, dezvoltare 

economică și a teritoriului  în calitate de manager energetic,  responsabili de 

planificarea şi  monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice, inclusiv a celor incluse în programele de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice, de evidenţă a economiilor de energie.  

     2. Se abrogă Decizia consiliului raion al nr.7/19 din 27 noiembrie 2015 ”Cu 
privire la desemnarea managerului energetic”. 
     3. Se desemnează responsabil de  controlul executării prevederilor prezentei 
decizii  președintelui raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                             Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/21  
                                          din 24 august 2016        
                                                                                      
                                                                                                                                 
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului  
raional nr. 9/8 din 24 decembrie 2015 
 
 În temeiul art. 43,46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

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

317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, 

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 46 din 10 februaire2016 ”Cu privire la 

modificarea și completarea ordinului nr. 695 din 13.10.2010”, avînd în vedere 

avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 9/8 din 24 

decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor 

medico-sanitare publice centre de sănătate”, după cum urmează: 

- Anexa nr. 1 Statele de personal al Instituţiei Medico-Sanitare Publice 

Centrul de Sănătate Străşeni pentru anul 2016: 

În pozițiile ”Medicina de familie. Personal medical superior”  

-  Poziția 4 

r. 
Codul 

ocupației 
Categorii de personal 

Numărul de unităţi aprobate în statele de 

personal 

4 226912 Medic statistician 1,0 

- se substituie cu poziția 4  cu următorul conținut: 

Nr. 
Codul 

ocupației 
Categorii de personal 

Numărul de unităţi aprobate în statele de 

personal 

4 
134208 Șef secție statistică 

medicală 
1,0 

- se completează cu poziția 5 cu următorul conținut: 

Nr. 
Codul 

ocupației 
Categorii de personal 

Numărul de unităţi aprobate în statele de 

personal 

5 221201.04 

Specialist principal în 

asistența medicală 

mamă și copil 

1,0 

   15.0 

 

- după punctul 5 se completează cu următoarele poziții noi: 



                    Cabinet de sănătate a reproducerii 

Personal medical superior 

Nr. 
Codul 

ocupației 
Categorii de personal 

Numărul de unităţi aprobate în statele de 

personal 

1 221201 
Medic obstetrician-

ginecolog 
1,0 

   1.0 

 

- În anexa nr. 7 Statele de personal ale instituției Medico-sanitare 

Publice Centrul de Sănătate Pănășești: 

În rubrica  V Alte categorii de personal  după poziția 1 se completează cu 

poziția 2 cu următorul conținut: 

2 Economist   0,25 
- Pozițiile 2, 3, 4, 5 vor deveni pozițiile 3,4,5,6; 

În poziția  Oficiul medicului de familie Căpriana  

- Poziția III 

III  Personal medical inferior   
1 Infirmieră  cu atribuirea funcției de paznic 2 
 Total 2 
 Total pe instituție 22,25 

- Se substituie cu poziția III cu următorul conținut: 

III  Personal medical inferior   
1 Infirmieră   1 
2 Lucrător de deservire 0,5 
3 Fochist 0,5 
 Total 2 
 Total pe instituție 22,5 

 

- În anexa nr. 7  Statele de personal ale instituției Medico-sanitare 

Publice Centrul de Sănătate Vorniceni 

 

În rubrica  V Alte categorii de personal  după poziția 1 se completează cu 

poziția 2 cu următorul conținut: 

2 Economist   0,25 
- Pozițiile 2, 3, 4, 5 vor deveni pozițiile 3,4,5,6; 

- În poziția total pe instituția cifra ”41,5” se substituie cu poziția ”41,75”  

 

     2. Se pune în sarcina conducătorilor instituțiilor medicale nominalizate în 

punctul 1 executarea prevederilor prezentei decizii. 



     3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreședintele raionului (E. Harcenco). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                      Vladislav  CĂPĂȚINĂ 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional        Nina Rusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 3/22  
                                          din 24 august 2016        

                                                                                                                
Cu privire la stabilirea salariului de funcţie şi a  
suplimentului la salariul de funcţie lunar,  
personalului de conducere  
din instituţiile medico-sanitare publice 
fondate de Consiliul raional Străşeni 
 
 În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, 
Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06 iulie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului 
privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 
sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, în conformitate cu 
regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medicale, în baza evaluării 
performanţelor instituţiilor respective, avînd în vedere avizul comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 

1. Se aprobă, pentru perioada 01 iulie - 31 decembrie 2016, salariului de 

funcţie şi suplimentul la salariul de funcţie lunar personalului de conducere din 

instituţiile medicale fondate de  Consiliul raional Străşeni, după cum urmează: 

Funcţiile personalului de conducere 
Salariul 
de 
funcţie 

Suplimentu
l la salariul 
de funcţie 
lunar 

1.1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni:  

director 9500 40% 
vicedirector medical 8500 35% 

contabil şef  7000 40% 
şef Serviciu economico-financiar 7000 30% 

1.2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Străşeni: 

şef 9000 35% 

şef adjunct 8000 30% 

contabil şef  6500 35% 
şef Serviciu economico-financiar 6500 30% 

1.3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna: 

şef 7000 30% 

1.4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca: 

şef 7000 30% 

1.5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi: 

şef 7000 30% 



 

 

 

 

        

2. Se stabileşte că cuantumul lunar total al salariului conducătorului instituţiei 

medicale  fondate de Consiliul raional Străşeni nu va depăşi mărimea încincită a 

salariului mediu lunar format în ansamblu pe instituţia respectivă în perioada de la 

începutul anului pînă la luna gestionară. 

3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

conducătorii instituţiilor nominalizate în punctele 1.1-1.12. 

4. Se abrogă:  

- Decizia Consiliul raional Străşeni nr. 1/11 din 26 februarie 2016 „Cu privire 

la stabilirea coeficienţilor de multiplicare şi a sporurilor la salariu, ajutorului 

material şi a premiului pentru anul 2016 personalului de conducere din 

instituţiile medicale fondate de Consiliul raional Străşeni”  

- Decizia Consiliul raional Străşeni nr.2/20 din 20 mai 2016 „Cu privire la 

stabilirea coeficienţilor de multiplicare şi a sporurilor la salariu a personalului 

de conducere din instituţiile medicale fondate de Consiliul raional Străşeni”. 

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco). 

 

 

1.6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleuşeni: 

şef 7000 30% 

1.7. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova: 

şef 7000 30% 

1.8. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănăşeşti: 

şef 7000 30% 

1.9. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi: 

şef 7000 30% 

1.10. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni: 
şef 7000 30% 

1.11. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubreşti: 
şef 7000 30% 

1.12. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Străşeni 

conducător (manager) 7000 30% 



 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                           Vladislav  CĂPĂȚINĂ  
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    DECIZIE nr. 3/24 
                           din  24 august 2016                                 
 
Cu privire la declararea funcţiei de director  
al Instituţiei Medico-Sanitare Publice  
Spitalul raional Străşeni vacantă 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.4 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 
1995, Hotărîrii Guvernului nr. 1079 din 02 octombrie 2007 ”Pentru aprobarea 
Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor 
instituţiilor medico-sanitare publice”, acordul salariatului privind exercitarea 
interimatului funcției, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 
specialitate  Consiliul raional DECIDE: 
 

1. Se declară vacantă funcţia de director al Instituţiei Medico-Sanitare 
Publice Spitalul raional Străşeni, începînd cu 26 septembrie 2016.  

2. Se numeşte în funcţie de director-interimar al Instituţiei Medico-Sanitare 
Publice Spitalul raional Străşeni dl Iurie TOPOR, începînd cu 26 septembrie 2016 
pînă la desemnarea persoanei învingătoare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
vacante de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni. 

3. Se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa) înaintarea solicitării 
către Ministerul Sănătăţii de a organiza concursul de selectare a candidaţilor pentru 
ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 
raional Străşeni, în conformitate cu prevederile legale. 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
preşedintelui raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                      Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     DECIZIE nr. 3/25 
                            din 24 august 2016 
 
Cu privire la numirea în funcţie publică de conducere,  
pe perioadă determinată, prin concurs 
 

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 28, art. 29, art. 30 din Legea nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările 
ulterioare, 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, art. 7 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 
privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, pct. 7 al Hotărîrii Guvernului 
nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, Deciziei 
Consiliului raional nr. 10/23 din 30 noiembrie 2011 “Cu privire la organigrama şi 
statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor 
subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Străşeni”, avînd în vedere Procesul 
- verbal nr. 03 din 30 iunie 2016 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere vacante ce ţin de competenţa legală a Consiliului 
raional de numire în funcţie, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 
specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 

1. Se numeşte dna OLEVSCHI Natalia, învingător al concursului, în funcţie 
publică de conducere - şef al Direcţiei asistență socială și protecție a familiei, pe 
termen determinat (pe perioada mandatului dnei Cobzac Cleopatra, primar al 
comunei Codreanca), începînd cu data de 26 august 2016. 

2. În legătură cu numirea în funcţie, se stabileşte persoanei nominalizate în 
pct.1 gradul de salarizare „10 ” şi treapta de salarizare „I”. 

3. Se conferă gradul de calificare consilier de stat de clasa a III-a, începînd 
cu 01 septembrie 2016. 

4. Se pune în sarcina contabilului-şef al Direcţiei asistență socială și 
protecție a familiei executarea prezentei decizii şi a prevederilor actelor normative 
în vigoare. 

5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
preşedintelui raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                        Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU 
 



                                           DECIZIE nr. 3/26 
                                          din 24 august 2016         
                                                                                              
 
Cu privire la Acordul de colaborare 
dintre Raionul Străşeni și Poviatul Kolo,                                    
Voievodatul Wielikopolsca, Polonia 
 

În conformitate cu art. 43 lit. t), art.52 alin.(2), art.53 alin.(1) lit. g), p) ale 
Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu 
modificările și completările ulterioare, în scopul colaborării cu Poviatul Kolo, 
Voievodatul Wielikopolsca, Polonia, examinînd nota informativă, avînd în vedere 
avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 
     1.  Se acceptă încheierea Acordul de colaborare dintre Raionului Străşeni și 
Poviatul Kolo, Voievodatul Wielikopolsca, Polonia în scopul colaborării în 
următoarele domenii: 

- administrație locală; 
- economie, agricultură; 
- învățămînt, asistență socială, cultură, turism, sănătate; 
- elaborarea și implementarea de proiecte comune cu finanțare din 

fondurile europene. 
 

     2.  Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să  semneze  Acordul de 
colaborare dintre Raionului Străşeni și Poviatul Kolo,  Voievodatul Wielikopolsca, 
Polonia. Textul Acordului se anexează. 

 
     3.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
comisiilor consultative de specialitate.  
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                  Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                     Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/ 27 
                                          din 24 august 2016        
                                                                                      
                                                                                        
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 ulterioare și 
completările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 
publice locale, 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”, 
exaninînd informația Direcției învățămînt, avînd în vedere avizele comisiilor 
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 
      1.  Se alocă 168,7  mii lei Aparatului preşedintelui, din contul componentei 
raionale, pentru  reconstrucţia  reţelei interioare şi exterioare de canalizare a L.T. 
„Universul” din s. Scoreni. 
 
     2. Se alocă 360,0 mii lei Direcției învățămînt, din contul componentei raionale, 
pentru acoperirea deficitului bugetar a gimnaziului Tătărăşti căruia i sa atribuit 
statutul de „Şcoală mică care nu poate fi închisă”. 
 
     3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 
vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful 
Direcţiei finanţe (V. Manoli). 
      
    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

      
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                             Vladislav CĂPĂȚINĂ      
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 



DECIZIE nr. 3/28 
din 24 august 2016 

 
 
Cu privire la modificarea                                                             
Bugetului raional pe anul 2016 
 

 În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare,   art. 61 al Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice  şi 
responsabilităţile bugetar-fiscale cu modificările ulterioare, examinînd informația 
Direcției finanțe, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, 
Consiliul raional DECIDE: 
 
         1.Se alocă 9,0 mii Liceului „Mihai Eminescu” or. Străşeni din contul 
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, 
mijloace încasate de la prestarea serviciilor cu plată de către instituţie şi se 
direcţionează pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc. 
         2.Se majorează  planul de finanţare a Liceului Teoretic „Ion Inculeţ” cu 3,4 
mii lei, venituri colectate de instituţie şi se direcţionează  pentru procurarea 
mărfurilor de uz gospodăresc. 

3.Se micşorează cu 33,0 mii planul de finanţare a Liceului „N. Nekrasov” 
mijloace prevăzute la retribuirea muncii cadrului de sprijin şi se majorează planul 
de finanţare la resursele energetice. 

4. Se micşorează cu 280,0 mii lei planul de finanţare pe tabăra de odihnă 
„Codru” şi se majorează cu 280,0 mii lei planul de finanţare la retribuirea muncii la 
Centrul de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”Divertis”. 

5. Se micşorează cu 14,0 mii lei planul de finanţare la retribuirea muncii a 
Comisariatului militar în legătură cu funcţia vacantă-şef logistică şi se 
direcţionează alocaţiile pentru procurarea a două calculatoare. 

6. Se alocă 15,0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport din contul 
mijloacelor prevăzute pentru serviciile de televiziune pentru procurarea 
vestimentaţiei formaţiei folclorice ” Dumbrava Verde” în legătură cu împlinirea 
jubileului de 30 ani de activitate. 

7. Se alocă 38,4 mii lei Serviciului asistenţă parentală profesionistă din contul 
mijloacelor disponibile a Centrului de plasament temporar pentru copii pentru 
retribuirea muncii în legătură cu instituirea funcţiei de asistent social în serviciul 
nominalizat. 

8.Se alocă 55,8 mii lei Secţiei de deservire la domiciliu din contul mijloacelor 
economisite la Centrul de plasament temporar al copiilor pentru retribuirea muncii 
în legătură cu transferarea funcţiei de contabil în cadrul secţiei. 

9. Se alocă 12,0 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din 
contul mijloacelor economisite la Centrul de plasament temporar al copilului 
pentru achitarea comisionului bancar la sumele transferate pe carduri a 
indemnizaţiei pentru copii aflaţi sub tutelă. 



10. Se alocă 250,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul 
executării bugetului raional pe anul 2015 Aparatului preşedintelui pentru 
efectuarea lucrărilor de reparaţie a clădirii Consiliului raional. 

11. Se alocă 240,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea 
lucrărilor de reparaţie curentă a blocului „B” la Centrul de odihnă şi agrement 
pentru copii şi tineret „Divertis” din or. Străşeni. 

12. Se alocă 240,0 mii lei Aparatului preşedintelui paionului din contul 
transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din bugetul de stat pentru 
reparaţia drumului L449- drum de acces la Centrul de Sănătate Lozova, s. Lozova. 

13. Se alocă 302,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul transferurilor cu altă 
destinaţie alocate suplimentar din bugetul de stat pentru efectuarea lucrărilor de 
construcţie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă 
pentru copii „ Codru” etapa I. 

14. Se alocă 300,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul 
transferurilor cu altă destinaţie alocate din bugetul de stat pentru elaborarea 
proiectului tehnic pentru reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452 –
Străşeni-Scoreni-Malcoci-Suruceni. 

15. Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul 
transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru 
actualizarea proiectului tehnic şi expertizarea devizului de cheltuieli  pentru 
reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-422-Străşeni-Voinova r-l 
Străşeni. 
        16. Se alocă 90,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul 
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului pe anul 2015 pentru 
acordarea  unui ajutor financiar unic invalizilor și  familiilor  persoanelor decedate 
în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei 
Republicii Moldova, conform anexei. 

17.  Se alocă 40,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din Fondul de 
rezervă a Consiliului raional, inclusiv 20,0 mii lei pentru procurarea 
combustibilului şi 20,0 mii lei pentru procurarea  unei cisterne pentru Secția 
Situații Excepționale Strășeni. 

18. Se alocă 85,0 mii lei Secţiei cultură, tineret şi sport, din contul mijloacelor 
prevăzute în buget pentru serviciile de televiziune, pentru organizarea şi 
desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova. 

19. Se majorează cu 10,0 mii lei planul de finanţare a Gimnaziului s. Cojuşna, 
venituri colectate de instituţie de la arenda încăperilor şi se direcţionează pentru 
procurarea mărfurilor de uz gospodăresc. 

20. Se alocă 3,0 mii lei Şcolii sportive din contul mijloacelor constituite în 
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru menţionarea discipolei 
Şcolii sportive Nichita Anastasia, învingătoare la „ Campioana Europeană la lupte 
feminine, ediţia 2016”. 

  



21. Se alocă 50,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul 
transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru 
prestarea serviciilor de închiriere a scenei, aparatajului de sonorizare şi luminii  
artistice în legătură cu desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de 
la proclamarea independenţei Republicii Moldova. 

22. Se alocă 100,0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport din contul 
transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru  
evoluarea formaţiei artistice „Zdob şi Zdub” în cadrul concertului organizat cu   
ocazia aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. 

23. Se alocă 150, 0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport din contul 
transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru 
organizarea şi desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la 
proclamarea independenţei Republicii Moldova. 

24. Se alocă 10,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu 
altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru elaborarea proiectului 
tehnic de amenajare a stației de parcare, foişoare şi veceu pe terenul adiacent  
Mănăstirii Ţigăneşti. 

25. Se alocă  100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu 
altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru elaborarea proiectului 
tehnic de reconstrucţie a clădirii fostului gimnaziu în grădiniţă-creșă de copii s. 
Grebleşti. 

26. Se alocă Aparatului președintelui raionului 145,0 mii lei din contul 
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 
pentru reparația blocului sanitar la Liceul Teoretic ”I. Inculeț” Vorniceni. 

27. Se micşorează cu 15037 lei planul de finanţare pe compartimentul 
”Desfăşurarea examenelor” a Direcției învățămînt  mijloace prevăzute pentru 
servicii de transport şi se majorează cu 15037 lei cheltuielile de personal pentru 
salarizarea membrilor comisiei de examen. 

28. Se alocă 100,0 mii lei primăriei Negreşti din contul transferurilor cu 
destinaţie specială pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar planificat în bugetul 
raional pentru desfăşurarea activităţii preşcolare în legătură cu reorganizarea şcolii 
primare/grădiniţă în grădiniţa de copii. 

29. Se alocă Aparatului președintelui raionului 200,0 mii lei din contul 
transferurilor cu altă destinaţie alocate din bugetul de stat pentru reparația unui 
segment de drum în s. Gornoe . 

 
 
 
 
Preşedinte al  şedinţei                                               Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                        Nina RUSU 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/30 
                                          din 24 august 2016 
 
 
Cu privire la casarea  automobilului  aflat 
în gestiunea Taberei de odihnă ”Codru” 
 
        În temeiul art. 43 alin (1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 
8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a 
unităților  administrativ-teritoriale, art. 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii 
Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind 
casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” cu modificările si 
completările ulterioare, examinînd  documentele prezentate de Direcția învățămînt,  
avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional 
DECIDE: 
 

1. Se autorizează casarea automobilului RENAULT-21, cu numărul de 
înmatriculare ST AM 407, anul fabricării 1992, numărul  motorului 1010102, 
numărul  şasiului VF 1L 48F 0509339154, uzura 100%,  aflat  în gestiunea Taberei 
de odină ”Codru”.   
 
        2. Se pune în sarcina contabilului–şef al  Direcției învățămînt efectuarea 
modificărilor respective în evidenţa contabilă, inclusiv și a  mijloacelor obținute în 
urma comercializării metalului uzat, conform legislaţiei în vigoare şi actului de 
casare, precum  şi radierea înmatriculării acestuia. 
 

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei  decizii șeful Direcției învățămînt (I. Certan). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                            Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 
   
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/31 
                                          din 24 august 2016        
                                                                                   
    
Cu privire la reorganizarea Școlii  
primare-grădiniță Negrești 
 
      În temeiul prevederilor art.43,46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 
privind administrația publică locală, cu modificările  ulterioare, ,  art. 15 p.1,  lit. b,  
art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din Codul Educației nr. 152 din 17  iulie 2014,   
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”, întru realizarea 
planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul dezvoltării 
învățămîntului de calitate, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 
specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 
     1. Se reorganizează şcoala primară-grădiniţă Negreşti în instituţie de învăţămînt 
preşcolar-grădiniţă de copii, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IV în Gimnaziul 
„Mihai Viteazul” Străşeni cu începere de 01 septembrie 2016. 
     2. Şeful Direcţiei  învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, 
directorul şcolii primare-grădiniţă  supuse reorganizării (E. Ţurcan) în strictă 
conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova şi va monitoriza 
emiterea ordinului de către conducătorul instituţiei privind preavizarea salariaţilor 
despre posibila disponibilizare. 
     3. Direcţia de învăţămînt va examina posibilitatea angajării în cîmpul muncii a 
cadrelor didactice disponibilizate într-o altă instituţie educaţională. 
     4.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) organizarea transportării 
elevilor din instituţia reorganizată la şcoala de circumscripţie Gimnaziul „Mihai 
Viteazul” Străşeni  de la 01 septembrie 2016. 
     5.  Se reziliază, începînd cu 01 septembrie 2016, contractul de comodat încheiat 
cu Primăria Negreşti  şi se restituie bunul proprietate publică  (edificiul instituţiei) 
aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt , autorităţii publice locale de nivelul întîi. 
     6.  Se instituie comisia de predare –primire a edificiului nominalizat, bunurilor 
materiale şi se aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează: 

    URSU Ion,                  -  vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei 
    Membrii comisiei: 
    CERTAN  Iulia          -  şef al Direcţiei învăţămînt 
    OPREA Zinaida         -  contabil-șef, Direcția învățămînt  
    MALIC Ion                -  şef al Serviciului juridic, Aparatul președintelui 
raionului 
    PANAINTE Zinaida   -  primar al  s. Negreşti. 

     7.  Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform 
prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 



proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 
2015. 
     8.  Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful 
Direcţiei învăţămînt 
 ( Iu. Certan). 
     9.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama 
preşedintelui raionului  
( M. Popa) 
 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                           Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/ 32  
                                          din 24 august 2016        
 
                                                                                      
Cu privire la reorganizarea unor instituţii  
de învăţămînt din s. Cojușna 
 
           În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din  Codul educației nr. 
152 din 17 iulie 2014, 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”, 
întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul 
dezvoltării învățămînului de calitate, avînd în vedere avizele comisiilor 
consultative de specialitate, dezbaterile consilierilor în cadrul ședinței,  Consiliul 
raional DECIDE: 
 
      1. Examinarea cestiunii în cauză se amînă pentru ședința următoarea ordinară a 
Consiliului raional.  
  
      2. Se constituie Comisia specială, membri ai acesteia  fiind consilieri raionali,   
în următoarea componență:  
 
              ANGEL  Veaceslav ,            - consilier raional  
              BÎRSAN  Maxim                  - consilier raional 

    CAVCALIUC Valeriu           - consilier raional 
    COTOROBAI Ion                  - consilier raional 
    CREȚU  Tatiana                    - consilier raional  
    CUBE  Liudmila                    - consilier raional 
    ROBU  Nicolae                      - consilier raional 
     

     3. Comisia nominalizată în p. 2 va  examinarea   situația referitoare la 
reorganizarea Liceului Teoretic  ”Alecu  Russo” și Gimnaziul  Cojușna, cu   ieșire 
la fața locului. 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                   
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/ 33  
                                          din 24 august 2016        
                                                                             
          
Cu privire la reorganizarea Școlii  
primare-grădiniță Stejăreni 
 
        În temeiul prevederilor art. 43,46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din Codul Educației nr. 
152 din 17 iulie 2014, 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”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, și în scopul 
dezvoltării învățămîntului de calitate, examinînd informația prezentată de Direcția 
învățămînt, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  
Consiliul raional DECIDE: 
      
      1. Se reorganizează şcoala primară-grădiniţă Stejăreni în instituţie de 
învăţămînt preşcolar - grădiniţă de copii, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IV în 
Liceul Teoretic „ M. N. Vornicescu „ Lozova, cu începere de 01 septembrie 2016. 
     2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, 
directorul şcolii primare-grădiniţă supuse reorganizării (A. Chircu) în strictă 
conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova şi va monitoriza 
emiterea ordinului de către conducătorul instituţiei privind preavizarea salariaţilor 
despre posibila disponibilizare. 
     3. Direcţia de învăţămînt va examina posibilitatea angajării în cîmpul muncii a 
cadrelor didactice disponibilizate într-o altă instituţie educaţională. 
     4. Se pune în sarcina Direcţiei de învăţămînt (Iu. Certan) organizarea 
transportării elevilor din instituţia reorganizată la şcoala de circumscripţie Liceul 
Teoretic „M. N. Vornicescu„ Lozova   de la  01 septembrie 2016. 
     5. Se reziliază, începînd cu 01 septembrie 2016, contractul de comodat încheiat 
cu Primăria  Lozova şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul instituţiei 
Stejăreni) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale de 
nivelul întîi. 
     6. Se instituie Comisia de predare –primire a edificiului nominalizat, bunurilor 
materiale şi se                                           aprobă componenţa ei nominală, după 
cum urmează: 

    URSU Ion,                 - vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei 
    Membrii comisiei: 
    CERTAN  Iulia,        - şef al Direcţiei învăţămînt 
    OPREA Zinaida        - contabil-șef, Direcția învățămînt 
     MALIC Ion,               - şef al Serviciului juridic, Aparatul președintelui   
                                        raionului 
    BOTNARU Lilian,    - primar al  comunei Lozova.  



     7. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform 
prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 
proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 
2015. 
    8. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful 
Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) 
    9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama 
preşedintelui raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                             Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                          Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           DECIZIE nr. 3/34 
                                          din 24 august 2016        
 
Cu privire la reorganizarea unor instituţii 
de învățămînt extrașcolar 
                     
      În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală, cu modificările  ulterioare, art. 15 p.1,  
lit. b, art. 21 p.1,  art. 141 p.1 lit. j din  Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014,  
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”, întru realizarea 
planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul dezvoltării 
învățămîntului de calitate și optimizării cheltuielilor, avînd în vedere avizele 
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 
     1. Se reorganizează, începînd cu 01 septembrie 2016, Centrul de Creaţie a 
Elevilor prin fuziune (absorbţie) a Centrului de Creaţie Tehnico-Aplicativă a 
Copiilor şi Adolescenţilor.     
     2. Se constituie Comisia de reorganizare a instituțiilor nominalizate în 
următoarea componență: 

    URSU Ion,                         -  vicepreşedinte al raionului, preşedintele  
                                              Comisiei 
    Membrii comisiei: 
    CERTAN  Iulia                  -  şef al Direcţiei învăţămînt 
    OPREA Zinaida                 -  contabil-şef, Direcţia învăţămînt 
    MALIC Ion                        -  şef al Serviciului juridic, Aparatul  
                                               președintelui raionului 
    MARGINEANU Claudia   -  directorul Centrului de Creaţie a Elevilor 
    CAZAC Oleg             - directorul Centrului de Creaţie Tehnico-Aplicativă  
                                    a Copiilor şi Adolescenţilor.   

     3. Direcția învățămînt va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare, 
absorbția instituției  respective în modul stabilit de legislație și transmiterea 
patrimoniului de la Centrului de Creaţie Tehnică-Aplicativă a Copiilor şi 
Adolescenţilor la Centrul de Creaţie a Elevilor, conform prevederilor 
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015. 
    4. Şeful Direcţiei  învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, 
directorii instituţiilor extrașcolare  supuse reorganizării  (Oleg Cazac, Claudia 
Mărgineanu),  în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici 
Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către managerii  instituţiilor 
privind preavizarea salariaţilor din instituțiile supuse reorganizării. 
     5. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan),  conducătorului  Centrul 
de Creaţie a Elevilor (Claudia Mărgineanu) angajarea în cîmpul muncii a tuturor 
cadrelor didactice şi personalului auxiliar care au fost în relaţii contractuale cu 



instituţiile ce funcţionau pînă la reorganizare în strictă conformitate cu prevederile 
Codului munci al Republici Moldova. 
     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,                                                             Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                          Nina   RUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIZIE nr. 3/35 
din 24 august 2016 

 
 
Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor 
Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi 
 
 În temeiul art. 43, 46, ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 33  
din Codul electoral al Republicii Moldova, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor Președintelui Republicii 
Moldova din 30 octombrie 2016, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 
specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 
     1. Se propun candidaturile a doi membri în componenţa Consiliului electoral de 
circumscripţie de nivelul doi Strășeni, după cum urmează: 
 

STATI Natalia        - jurist, specialist, Direcția asistență socială și protecție  
                                   a familiei, Consiliul raional Strășeni 
PÎNZARI Savelie      - inginer în tehnologii informaționale, specialist principal,  
                                  Direcția învățămînt, Consiliul raional Strășeni.   
   

 
     2. Se propun candidaturile a doi membri de rezervă în componenţa Consiliului 
electoral de circumscripţie de nivelul doi Strășeni, după cum urmează: 

 
ISPAS Tatiana                 - licenţiat în drept, specialist principal în  
                                            Serviciului juridic, Aparatul preşedintelui raionului,  
                                         Consiliul raional Strășeni  

     MICLEUȘANU Eugeniu     - jurist, șef, Serviciul asistență personală, Direcția  
                                               asistență socială și protecție a familiei, Consiliul  
                                               raional Strășeni. 

  
     3. Secretarul Consiliului raional va remite decizia în cauză Comisiei Electorale 
Centrale în termenele stabilite. 
 
  
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                         Vladislav CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                          Nina  RUSU 
 
 



DECIZIE nr. 3/36 
din 24 august 2016 

 
 
Cu privire la aplicarea de proiecte 

 
În temeiul art. 43 alin. din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. 

(1), (2) din Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 

administrativă, cu modificările și completările ulterioare, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 
     1. Se ia act de Nota informativă privitor la aplicarea proiectelor de 

infrastructură a drumurilor și eficiență energetică a clădirilor publice, propuse 

pentru implementare cu finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională: 

- Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului regional L452 – 

Strășeni – Scoreni  - Malcoci – Suruceni; 

- Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului regional L 442 – 

Strășeni – Voinova, Raionul Strășeni; 

- Proiectul Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Ion 

Vatamanu” din or. Strășeni.  

     2. Se acceptă aplicarea proiectelor enunțate în p.1 înaintate de Aparatul 

președintelui raionului la  Fondul Național de Dezvoltare Regională. 

     3. Consiliul raional garantează susținerea financiară ca contribuție  la 

implementarea proiectelor, din contul mijloacelor constituite în rezultatul 

executării bugetului raional pe anul 2015.  

4. Prezenta decizie se va comunica Consiliului Regional de Dezvoltare Centru. 

     5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii președintele raionului (M. Popa). 

  
 

 
Preşedinte al şedinţei,                                                        Vladislav  CĂPĂȚINĂ         
 
Contrasemnat:                                                                              
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU 
 
 
 
 
                                                         



                                 DECIZIE nr. 3/37 
                        din 24 august 2016 
 
 
Cu privire la acordul  transmiterii  
bunului imobil 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 
– XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Regulamentului cu privire la modul de 
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
901 din 31 decembrie 2015, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 
specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 
1. Se acceptă transmiterea cu titlu gratuit,  din proprietatea publică a statului, 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea Secţiei Situaţii 
Excepţionale Străşeni, în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de 
nivelul doi, raionul Străşeni, a  bunului imobil (construcție), amplasat pe strada 
Serghei Lazo, 2 A,  număr  cadastral: 8001107283, cu suprafaţa de 115,3 m.p.  

 
2. Transmiterea se va efectua conform Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 901 din 31 decembrie 2015. 

   
    3. Se desemnează responsabil pentru executarea  prezentei decizii 
preşedintele raionului (M. Popa). 
    
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                          Vladislav  CĂPĂȚINĂ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU 
 
 


	Cu privire la Acordul de colaborare 
	dintre Raionul Străşeni și Poviatul Kolo,                                    
	Voievodatul Wielikopolsca, Polonia 
	În conformitate cu art. 43 lit. t), art.52 alin.(2), art.53 alin.(1) lit. g), p) ale Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul colaborării cu Poviatul Kolo, Voievodatul Wielikopolsca, Polonia, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
	     1.  Se acceptă încheierea Acordul de colaborare dintre Raionului Străşeni și Poviatul Kolo, Voievodatul Wielikopolsca, Polonia în scopul colaborării în următoarele domenii: 
	     2.  Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să  semneze  Acordul de colaborare dintre Raionului Străşeni și Poviatul Kolo,  Voievodatul Wielikopolsca, Polonia. Textul Acordului se anexează. 



