
DECIZIE nr. 2/1 
din 20 mai 2016 

 

Cu privire la aprobarea Strategiei  

de dezvoltare integrată a raionului 

Străşeni 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, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

      1.  Se aprobă  Strategia de dezvoltare integrată  a raionului Străşeni pentru anii 

2016-2020, conform anexei. 

   2. Aparatul președintelui, șefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor  din subordinea 

Consiliului raional: 

     - în comun  cu consilierii raionali  să analizeze, conform domeniului de 

competență, obiectivele stabilite în Strategia precitată cu prezentarea ulterioară la 

ședința Consiliului a propunerilor de modificare; 

     - să ajusteze planurile anuale de acțiuni la obiectivele și la prioritățile expuse 

în Strategia menționată; 

  -  să elaboreze Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare integrată  a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020 pe obiectivul ce 

ține de domeniul de competență,  prezentîndu-l   președintelui raionului, pînă la 

30 iunie 2016; 

   -  să prezinte anual, pînă la 15 ianuarie,  rapoarte  despre  rezultatele obținute 

privind  implementarea Strategiei. 

       3. Președintele raionului, vicepreședinții raionului, Aparatul președintelui 

raionului, Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului: 

 -  în baza planurilor elaborate de către direcții, secții,  vor elabora un Plan 

integru de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată  a 

raionului Străşeni pentru anii 2016-2020, pînă la 15 iulie 2016; 



  - în baza rapoartelor direcțiilor, secțiilor, vor generaliza rapoarte anuale despre 

rezultatele obținute privind implementarea Strategiei,  care vor fi prezentate 

Consiliului raional în ședința ordinară din trimestrul întîi. 

      4. Implementarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare integrată  a raionului 

Străşeni pentru anii 2016-2020 vor fi realizate în limita alocaţiilor bugetare 

aprobate în buget și  surselor suplimentare obținute conform legislației în 

vigoare.  

      5.  Se recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul întîi să 

întreprindă, în limitele competențelor, măsurile ce se impun pentru realizarea 

Strategiei nominalizate. 

         6.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în 

sarcina comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional. 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Eugeniu  CAZAC                       

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  DECIZIE nr. 2/2                                                               

                                                      din 20 mai 2016            

 

Cu privire la acţiunile de pregătire a 

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, Legii nr. 338-XIII din 15 

decembrie 1994 privind drepturile copilului, Codului educației al Republicii 

Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, în scopul asigurării condiţiilor pentru buna 

funcţionare a instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2016-

2017, examinînd informaţia prezentată de către Direcţia învăţămînt, avînd în 

vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă Programul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt 

pentru funcţionare în noul an de studii 2016 - 2017, conform anexei nr. 1. 

     2.  Se aprobă Regulamentul şi Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru 

noul an de studii 2016 - 2017”, conform anexelor nr. 2, 3. 

     3.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan): 

- să monitorizeze și să asigure executarea lucrărilor de reparaţie a instituţiilor 
de învăţămînt din subordine și pregătirea acestora pentru activitate în noul 
an de studii   pînă la 15 august 2016, utilizînd în acest scop toate resursele 
materiale, financiare şi umane necesare; 

- să execute Programul de acţiuni nominalizat;  
- să asigure procesul educaţional cu cadre didactice tinere calificate în toate 

instituţiile de învăţămînt şi să le acorde indemnizaţiile şi compensaţiile 
stabilite de legislaţia în vigoare; 

- să elaboreze  pînă la 01 septembrie 2016 Proiectul reţelei de clase şi a 
contingentului de elevi a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar pentru 
anul de studii 2016 – 2017; 



- să întreprindă măsurile de rigoare în scopul școlarizării tuturor copiilor cu 
vîrsta de 7-16 ani, organizarea alimentației elevilor claselor I-IV și a celor 
din familii socialmente vulnerabile; 

- să asigure condiții pentru dezvoltarea educației incluzive în instituțiile de 
învățămînt; 

- să organizeze recepţia instituţiilor de învăţămînt  către noul an de studii pînă 
la 25 august 2016  de către comisiile speciale;  

- să desfăşoare concursul raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt 
pentru noul an de studii 2016 - 2017”; 

- să efectueze bilanţul concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt 
pentru noul an de studii 2016 - 2017” şi să asigure premierea instituţiilor în 
cadrul sărbătorii profesionale ,,Ziua pedagogului”; 

- să informeze președintele raionului periodic despre derularea realizării 
Programului de acţiuni şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt 
către noul an şcolar; 

 

     4.  Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu) să 

monitorizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a instituţiilor de 

învăţămînt. 

 

     5.  Se pune în sarcina Direcţiei  finanţe (V. Manoli), să asigure finanţarea 

instituţiilor de învăţămînt  pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, 

achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei electrice, termice, 

gaze naturale,i apă  în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop. 

 

     6.  Se recomandă autorităţilor administraţiei publice  locale de nivelul întîi: 

 

- să asigure finanţarea instituţiilor de învăţămînt preşcolare pentru efectuarea 
reparaţiilor curente şi capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea 
consumului energiei electrice, termice, gaze naturale, apă,  în limitele 
mijloacelor prevăzute în acest scop; 

- să asigure pînă la 15 august 2016 pregătirea instituţiilor preşcolare din 
subordine pentru funcţionare în noul an de studii 2016-2017; 

- să stabilească relaţii de parteneriat cu  diverse organizaţii  în vederea 
obţinerii unei finanţări suplimentare pentru pregătirea instituţiilor preşcolare; 

- să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a tuturor 
copiilor. 

 



     7. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreşedintelui raionului (I. Ursu).   

 

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                               Eugeniu  CAZAC 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina  RUSU  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 2/ 3 

                                          din 20 mai 2016 

                                                                                                                    

Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 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 prezentată de Secţia administraţie publică, 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 I, 2016. 

 

2. Aparatul președintelui, direcţiile, secţiile din subordine Consiliului  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,                                                               Eugeniu  CAZAC                                                         

  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        DECIZIE nr. 2/4 

        din 20 mai 2016 

 

Cu privire la coordonarea Regulamentului Instituţiei 

Medico - Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni 

 

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

privire la administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  

Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, 

Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Hotărîrii Guvernului 

nr.1471 din 24 decembrie 2007 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de sănătate în perioada 2008-2017”, Ordinului Ministerului Sănătăţii 

nr.76 din 04 februarie 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului - Cadru al 

Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul Municipal/Clinic,Municipal/Raional”, 

avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional 

Străşeni DECIDE: 

1. Se coordonează Regulamentul Instituţiei Medico - Sanitare Publice 

Spitalul raional Străşeni, conform anexei. 

          2. Se abrogă punctul 1 din Decizia nr.7/5 din 29 decembrie 2010 „Cu privire 

la coordonarea Regulamentului Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul 

raional Străşeni”. 

          3. Se abrogă  Decizia nr.2/22 din 30 mai 2012 „Cu privire la modificarea 

Deciziei Consiliului raional nr.7/5 din 29 decembrie 2010”. 

          4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  Eugeniu  CAZAC                                      

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU 



DECIZIE nr. 2/5 

                                                    din 20 mai 2016 

                                                                                   

Cu privire la casarea bunurilor uzate  

 

 În temeiul art.43, alin.(1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  

art.8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale, pct. 8 al Hotărîrii Guvernului nr.500 din 12 mai 

1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate 

la mijloacele fixe”, procesul-verbal privind casarea bunurilor uzate, avînd în 

vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional Străşeni 

DECIDE: 

 

     1.  Se autorizează casarea bunurilor  uzate aflate în gestiunea Instituţiei Medico 

- Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni, conform  anexei. 

     2.  Se pune în sarcina, conducătorului  și contabilului-șef  al Instituției Medico –

Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Strășeni  efectuarea modificărilor respective 

în evidența contabilă, conform legislației în vigoare și actului de casare. 

     3.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreședintele raionului (E. Harcenco). 

 

Preşedinte al şedinţei                                                           Eugeniu  CAZAC 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional     Nina  RUSU 



                                             DECIZIE nr. 2/ 6 
            din  20  mai  2016 
 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare                              

 

În temeiul art.43 alin.(1) lit. t) şi alin.(2), art. 46 ale Legii privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,  cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind 

drepturile copilului, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția copiilor aflați 

în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Hotărîrii Guvernului nr. 270 din 

08 aprilie 2014 ”Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și 

monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, 

exploatării și traficului”, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 

specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni, Centrul 

național de prevenire a abuzului față de copii și Centrul de informare și 

documentare privind drepturile copilului, conform anexei 

     2. Se deleagă Preşedintelui raionului, domnul Mihail Popa, dreptul de a semna 

Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni, Centrul național de 

prevenire a abuzului față de copii și Centrul de informare și documentare privind 

drepturile copilului menţionat în pct. 1 al prezentei decizii. 

     3. Se desemnează, șeful interimar al Direcției asistenţă socială şi protecţie a 

familiei (N. Olevschi), responsabil pentru implementarea prezentului Acord de 

colaborare. 

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

vicepreședintelui raionului (E. Harcenco). 

 

Preşedinte al şedinţei                                                       Eugeniu  CAZAC 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                               Nina  RUSU 

 



                                                   DECIZIE nr. 2/ 8 
                din 20 mai 2016 
 

Cu privire la  modificarea Deciziei Consiliului raional 

 nr. 10/23 din 30 noiembrie 2011 

  

 În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea 
Clasificatorului unic al funcțiilor publice cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii 
nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale 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. 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”, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

-  În Anexa nr.3 „Statele de personal ale Aparatului președintelui 

raionului” 

       După poziția 7 se   include  poziția 8 cu următorul conținut:   

Auditor intern principal 1 1 

Poziția ” Total Aparatul președintelui raionului” va avea următorul conținut: 
Total Aparatul președintelui raionului 20 15 

             -   Anexa nr. 5 ”Statele de personal ale Direcției agricultură, dezvoltare 
economică și a teritoriului” 

   în titlul ”Secția agricultură”  
   Poziția   

Specialist superior 2 2 

    Se substituie cu poziția 
Specialist superior 1 1 

   Poziția ”Total Secție” va avea următorul conținut: 
Total Secție 4 4 

    Poziția ” Total Direcție” va avea următorul conținut: 



Total direcție 12 12 

 
  2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

şeful  Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcției agricultură, dezvoltare 
economică și a teritoriului (N. Sîrbu).  

  3. Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării. 
  4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 
 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                    Eugeniu CAZAC       

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                             Nina  RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 DECIZIE nr. 2/9 
                         din  20  mai  2016 
 

Cu privire la  modificarea Deciziei Consiliului raional 

nr. 5/38 din 09 decembrie 2008  

  

 În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 768-XIV din 02 
februarie  2000  privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare,  art. 13 al 
Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale 
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. 5/38 din 09 

decembrie 2008 ”Cu privire la stabilirea indemnizației aleșilor locali”, după cum 

urmează: 

-  În punctul 1 cuvintele  ”39 salarii minime” se substituie cu cuvintele 

” 1000 lei”, iar cuvintele ”începînd cu 01 ianuarie 2009” se exclud. 

     2. Mijloacele financiare  privind  majorarea cheltuielilor   pentru anul 2016  de 

punere în aplicare a prezentei decizii, vor fi alocate  din contul  mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015  la ședința 

Consiliului raional din  luna august crent. 

     3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful  
Direcţiei finanţe (V. Manoli), contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului. 

    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                           Eugeniu  CAZAC                

  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina  RUSU 



                                           DECIZIE nr. 2/ 10 

                                          din   20 mai   2016        

                                                                                   

Cu privire la reglementarea  

acordării   premiilor  unice 

persoanelor de demnitate publică 

 

În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare,  art. 8  al Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 
salarizare în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare, avînd în vedere avizele 
comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 
     1. Se acceptă acordarea premiilor unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor 
profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, persoanelor de demnitate 
publică (președintele raionului, vicepreședinții raionului), din contul economiei 
mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv, în ordinea 
prevăzută angajaților Aparatului președintelui raionului, subdiviziunilor 
Consiliului raional. 
 
    2. Mărimea premiului nu va depăși salariul de funcție al salariatului premiat. 
 
     3. Se pune în sarcina contabilului-șef al Aparatului președintelui raionului  
executarea prevederilor prezentei decizii. 
 
    4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 
economico-financiare. 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                 Eugeniu  CAZAC                                       
                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 



  DECIZIE  nr. 2/11 
din 20 mai 2016                      

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind  constituirea și funcţionarea  
Consiliului raional Străşeni 
 

 În temeiul art. 43 (1), lit. o) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  

Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, cu modificările 

ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea și funcţionarea Consiliului 

raional Străşeni, conform anexei. 

    2. Consilierii, comisiile consultative de specialitate, secretarul consiliului, 

președintele raionului, vicepreședinții raionului,  șefii direcțiilor, secțiilor, 

serviciilor din subordinea Consiliului raional să respecte prevederile prezentului 

Regulament.  

     3. Se abrogă Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 3/10 din 16 august 2007 

”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Consiliului raional 

Strășeni”. 

     4. Secretarul Consiliului raional  va aduce la cunoştinţă publică prezenta 

decizie.  

 

Preşedinte al şedinţei,                                                      Eugeniu  CAZAC            

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                          Nina  RUSU 

 

 



                                           DECIZIE nr. 2/ 12 

                                          din   20 mai   2016        

                                                     

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului  

raional Străşeni pentru trimestrul  III,  2016 

 

 

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

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate,   Consiliul raional DECIDE: 

 

1.   Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru 
trimestrul III, 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,                                                  Eugeniu  CAZAC                                      

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 



                                           DECIZIE nr. 2/ 13 

                                          din   20 mai   2016        

                                               

Cu privire la acordul transmiterii 
unor mijloace de transport 
 

 
          În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV 
din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ 
teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, avînd în vedere avizele 
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 
 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului în 
proprietatea publică a raionului, în gestiunea Direcţiei învăţămînt, a autobuzelor: 

- „OPEL MOVANO”, numărul motorului M9TD880C032582, numărul 
caroserie WOLVV34VEEB063596, anul fabricării 2014. 

- „OPEL MOVANO”, numărul motorului  M9TD880C032165, numărul  
caroserie WOLVV34VEEB06352, anul fabricării 2014. 

 
2. Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu 

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

 
     3. Se desemnează responsabil  de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii, preşedintele raionului (M. Popa). 
 

 

 

 

 Preşedinte al şedinţei                                            Eugeniu  CAZAC 

 

Contrasemnat: 

Secretar  al Consiliului                 Nina  RUSU 

 

 

 



                                 DECIZIE nr. 2/ 14 
                        din  20  mai  2016 
 

Cu privire la aprobarea Regulamentului  

de organizare și funcționare a Centrului  

de odihnă şi agrement pentru copii 

 şi tineret ”Divertis” 

 

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

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului 

educației  nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 

privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr. 334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu 

privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și 

întremare a sănătății copiilor și adolescenților”, Deciziei Consiliului raional nr.1/29 

din 26 februarie 2016 ,,Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor și 

constituirea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret, avînd în vedere 

avizul Comisiei consultative de specialitate învățămînt, cultură, turism, tineret și 

sport,   Consiliul raional DECIDE: 

 

    1. Se aprobă Regulamentul Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi 

tineret ”Divertis”, conform anexei nr.1. 

     2. Se aprobă Statele de personal ale Centrului de odihnă şi agrement pentru 

copii şi tineret ”Divertis”, conform anexei nr. 2. 

     3. Se aprobă Statele de personal ale Centrului de odihnă şi agrement pentru 

copii şi tineret ”Divertis”  pentru perioada estivală, conform anexei nr. 3. 

    2. Direcţia învăţămînt (I. Certan): 

    - va organiza şi monitoriza activitatea  Centrului de odihnă şi agrement pentru 

copii şi tineret ”Divertis” în conformitate cu prezentul Regulament și actele 

legislative și normative în vigoare; 

    - va asigura încadrarea în instituţie a personalului didactic calificat şi auxiliar în 

conformitate cu cadrul legal. 



    3. Administraţia Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret 

”Divertis”, (G. Sîrbu): 

     - va organiza şi desfăşura activităţi culturale şi de divertisment, artistice, 

distractive, educative, turistice, sportive şi de agrement în conformitate cu 

standardele de calitate pentru serviciile prestate. 

    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            Eugeniu  CAZAC 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 DECIZIE nr. 2/ 15 
                         din 20 mai 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, 

Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi 

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

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

subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 

       1. Se alocă 4000,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei 

raionale pentru reparaţia capitală a instituţiilor de învăţămînt, conform anexei. 

       2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) şi  şeful 

Direcţiei finanţe (V. Manoli). 

       3.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

    

 
 
Preşedinte al  şedinţei,                                                   Eugeniu CAZAC         
 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                       Nina  RUSU 

 

 

 



                                DECIZIE nr. 2/ 16 
                         din  20  mai  2016 
 
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  
din Fondul pentru educaţie incluzivă 
 

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificările și 
completările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 
publice locale, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 
octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor 
de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice 
locale de nivelul al doilea”, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 
specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 
       1. Se alocă 1513,8 mii lei (conform anexei) din contul mijloacelor Fondului 
pentru educaţie incluzivă prevăzut în bugetul raional la compartimentul 
„Învăţămînt” , inclusiv: 
        - 130,0 mii lei pentru deschiderea centrelor; 
        - 325,0 mii lei pentru dotarea centrelor cu echipament şi mobilier; 
        - 1058,8 mii lei pentru salarizarea cadrelor de sprijin. 
        2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 
vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) şi  şeful 
Direcţiei finanţe (V. Manoli). 
        3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
 
Preşedinte al  şedinţei,                                                      Eugeniu CAZAC 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU 

 

 

 
 

 

 



                                           DECIZIE nr. 2/18 

                                          din  20 mai   2016 

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional 

 

         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. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale, cu modificările ulterioare, Regulamentul intern privind plata 

premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul 

Consiliului raional Străşeni, plătit din contul veniturilor obţinute suplimentar la 

cele  aprobate pentru anul financiar finalizat aprobat prin Decizia Consiliului 

raional nr. 1/31 din 31 martie 2015 (anexa nr. 1), avînd în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate, pentru Consiliul raional DECIDE: 

 
        1. Se alocă 325,9 mii lei Direcţiei învăţămînt,  din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, mijloace 
prevăzute şi neutilizate în anul 2015 pentru educaţia incluzivă, pentru utilizarea 
ulterioară în anul 2016. 
        2. Se alocă 156,5 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei,  din 
contul mijloacelor constituite în anul 2015, mijloace alocate din Fondul de 
susţinere a populaţiei şi neutilizate în anul 2015, pentru a fi utilizate în anul 2016. 
        3. Se micşorează cu 60,0 mii lei planul de finanţare la Centrul tinerilor 
tehnicieni şi se majorează cu 60,0 mii lei planul de finanţare pe Contabilitatea 
centralizată a Direcției învățămînt, mijloace necesare pentru achitarea lucrărilor 
efectuate la reparaţia biroului. 
        4. Se alocă 339,0 mii lei Direcţiei învăţămînt, din contul mijloacelor 
constituite în anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere a Centrului de 
odihnă şi agrement pentru copii şi tineret. 
        5. Se alocă 4,3 mii lei Centrului de zi pentru copii „Bunvolentia” s. Cojuşna, 
din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 
2015, mijloace încasate din sponsorizări şi se direcţionează pentru procurarea 
utilajelor. 
       6.  Se micşorează cu 20,0 mii lei planul de finanţare pe liceul „M. Eminescu” 
or. Strășeni, mijloace planificate suplimentar faţă de suma prevăzută de către 
Ministerul Finanțelor pentru alimentaţia elevilor cl. 1-4 în legătură cu majorarea 
numărului de elevi din contul componentei raionale şi se majorează cu 20,0 mii lei 
componenta raională. 



       7. Se micşorează cu 35,9 mii lei planul de finanţare pe gimnaziul „M. 
Viteazul” or. Strășeni, mijloace prevăzute suplimentar faţă de suma planificată de 
către Ministerul Finanțelor pentru alimentaţia elevilor cl. 1-4 în legătură cu 
majorarea numărului de elevi din contul componentei raionale şi se majorează cu 
35,9 mii lei componenta raională. 
       8. Se alocă 76,5 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea 
retribuţiei în mărime egală cu 50% din valoarea încasărilor parvenite din achitarea 
amenzilor care au fost aplicate cu ajutorul sistemelor automatizate, datorie formată 
din anul 2015.  
       9. Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru reparaţia 
drumului din beton asfaltic pe strada Mihai Eminescu, Cartier locativ nr. 1, or. 
Străşeni. 
       10. Se alocă 990,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru reparaţia 
drumului de acces spre Casa raională de cultură şi Şcoala sportivă or. Străşeni. 
       11. Se alocă 180,0 mii lei Direcţiei de învăţămînt, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional  pe anul 2015, pentru reparaţia 
curentă a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret. 
       12. Se alocă 4,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru 
organizarea mesei de pomenire a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei 
de la Cernobîl. 
      13. Se alocă 11,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul veniturilor 
obţinute suplimentar la cele aprobate pentru anul bugetar finalizat, pentru achitarea 
premiului anual persoanelor care deţin funcţia de demnitate publică 
(vicepreşedinţi). 
      14.  Se alocă 250,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru reparaţia 
capitală a drumului, cale de acces spre Mănăstirea Ţigăneşti. 
      15.  Se alocă 161,0 mii lei Direcţiei învăţămînt, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru achitarea 
lucrărilor efectuate la construcţia dormitorului de 112 locuri a Taberei de odihnă 
„Codru”. 
      16. Se alocă  20,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru 
organizarea și desfășurarea sărbătorii profesionale Ziua lucrătorului medical și a 
farmacistului 
       17.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 
vicepreşedinţii raionului ( I. Ursu, N. Budu, E. Harcenco), contabilul-șef al 
Aparatului președintelui raionului, şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli). 
       18.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).   
 



 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                Eugeniu CAZAC                                         

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE nr. 2/ 19 

                                          din   20 mai   2016        

                                          

Cu privire la transmiterea în comodat  
a unui mijloc de transport 
  

 
În temeiul prevederilor art. 77 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările 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, luînd în considerație demersul șefului Centrului de Sănătate Codreanca, 

ținînd cont de Dispoziția Ministerului Sănătății nr. 6-d din 16 ianuarie.2015 cu 

privire la transmiterea automobilului și Actul de predare - primire a automobilului 

din 17.01.2015, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se  transmite  în comodat, pe o perioadă nedeterminată,  autoturismul 

VAZ 21061 cu numărul motorului - 469253, numărul caroseriei - 

XTA210610W391432, anul fabricării 1997, din gestiunea Instituției Medico - 

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Codreanca în gestiunea Instituției Medico - 

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni. 

2. Se instituie Comisia de predare-primire a bunului proprietate publică în 
următoarea componenţă:  

HARCENCO Elena, vicepreședinte a raionului;  
SÎRBU Galina, specialist principal al  Aparatul președintelui raionului; 

IAȚÎȘIN Andrei, șef  al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni; 

CLIMA Viorica,  contabil - șef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni; 

SLĂNINĂ Larisa, șef al  IMSP Centrul de Sănătate Codreanca; 

UNTILĂ Galina, contabil al IMSP Centrul de Sănătate Codreanca. 



            3. Se pune în sarcina  specialistului principal al  Aparatul președintelui 

raionului (Sîrbu Galina), șefului IMSP Centrul de Sănătate  Strășeni  (I. Iațîșin) şi a 

șefului IMSP Centrului de Sănătate Codreanca (L. Slănină) să efectueze  predarea-

primirea autoturismului proprietate publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4. Se împuterniceşte  preşedintele raionului  Străşeni, dl Mihail POPA, să 
semneze contractul de comodat în vederea transmiterii  bunului în cauză. 
   5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. POPA).  

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  Eugeniu  CAZAC                                       

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                    Nina   RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 DECIZIE 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 

 

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

privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii 

Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului 

privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” cu completările ulterioare, 

în conformitate cu regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medicale, avînd în 

vedere propunerile înaintate de către consilieri la şedinţa Consiliului raional 

Străşeni din 26 februarie 2016 privind  stabilirea coeficienţilor de multiplicare şi a 

sporurilor la salariu a  personalului de conducere din instituţiile medicale fondate 

de Consiliul raional Străşeni, în baza evaluării performanţelor instituţiilor 

respective, avînd în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate medicină și 

protecție socială, Consiliul raional DECIDE: 

 

 

Numele, prenumele, funcţia 

 

Coeficie

n-tul de 

multipli-

care 

Sporul 

pentru 

complexi

-tatea şi 

intensita

-tea 

muncii 

1.1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni:  



 

1. Se aprobă coeficienţii de multiplicare şi sporurile la salariu personalului 

de conducere din instituţiile medicale fondate de  Consiliul raional Străşeni, 

începînd cu 01 iulie 2016 – pînă la aprobarea de către Guvern a mecanismului de 

salarizare a angajaţilor din instituţiile medico- sanitare publice, după cum urmează: 

Tuchila Alexandru, director 5,5 50% 

Calancea Ştefan, vicedirector medical 5,0 40% 

Clima Maria, contabil şef  4,25 50% 

Secrieru I., şef Serviciu economico-financiar 4,25 50% 

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

Iaţîşin Andrei, şef 5,25 50% 

Pocinoc Nicolae, şef adjunct 4,75 50% 

Clima Viorica, contabil şef  4,0 50% 

Draguţan Pavel, şef Serviciu economico-financiar 4,0 50% 

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

Damaschin Larisa, şef 5,00 40% 

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

Slanină Larisa, şef 5,0 50% 

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

Salcoci Galina., şef 4,5 40% 

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

Ţurcanu Tamara, şef 5,00 40% 

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

Blega Lilia, şef 5,00 40% 

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



        

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

medicale  fondate de Consiliul raional Străşeni să nu depăşească mărimea încincită 

a salariului mediu lunar în ansamblu pe instituţia respectivă. 

3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

conducătorii instituţiilor nominalizate  în punctele 1.1-1.12. 

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          Eugeniu  CAZAC 

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

 

 

 

 

Glavan Petru, şef 5,00 40% 

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

Balaur Lilia., şef 5,00 50% 

 1.10. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni: 

Bogdan Dumitru, şef 5,00 50% 

1.11. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubreşti: 

Suruceanu Vasile, şef 5,00 40% 

1.12. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Străşeni 

Croitor Maria, conducător (manager) 5,0 50% 



DECIZIE  nr. 2/21 
din 20 mai 2016                      

 

Cu privire anunțarea concursului  
pentru ocuparea funcției publice 
de conducere temporar vacantă  
 

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. 
158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public, cu modificările ulterioare,  Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei 
publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 
martie 2009, Regulamentului privind constituirea și  funcţionarea Consiliului 
raional Străşeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional  nr. 2/11 din 20 mai 2016,  
avînd în vedere  avizul comisiei consultative de specialitate,  Consiliul raional 
DECIDE: 
 
     1. Se anunță concurs pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere temporar 
vacantă -  șef al Direcției asistență socială și protecție a familie.   
     2. Se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa) publicarea anunțului și 
expunerea informației privind condițiile de desfășurare a concursului pentru funcția 
publică de conducere temporar vacantă, conform legislației în vigoare.  
     3.  Se pune în sarcina Comisiei de concurs, constituită prin Decizia Consiliului 
raional nr. 6/8 din 25 august 2015 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs 
pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, ce ţin de competenţa 
legală a Consiliului raional de numire în funcţie” organizarea şi desfăşurarea 
concursului funcţiei publice temporar vacantă precitată, în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009. 
     4.  Prevederile prezentei decizii să se aducă la cunoştinţă publică, conform 
legislaţiei în vigoare. 
     5.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina  
Comisie pentru menținerea ordinii publice și drept. 
 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Eugeniu  CAZAC 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                     Nina RUSU 

 



                                 DECIZIE nr. 2/22 
                         din  20  mai  2016 
 

Cu privire la aprobarea opțiunii de realizare a 

Proiectului regional de aprovizionare  

cu apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călărași 

 

În conformitate cu prevederile art. 46 din  Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 1402 din 24 octombrie 2002 privind serviciile 

publice de gospodărie comunală, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de 

specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă opțiunea de traseu 1A (Apa tratata de la Stația de tratare Chișinău) 
ca cea mai fezabilă  de realizare a Proiectului regional de aprovizionare cu apă 
potabilă  Chișinău-Strășeni-Călărași. 
 

     2.  Prezenta decizie se aduce la cunoștința publică, se comunică Ministerului 
Mediului, Comitetului de Coordonare a Proiectului și Corporației Financiare din 
Germania KfW . 
 

     3.  Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama președintelui 
raionului (M. Popa). 

 

 

 

Președinte al ședinței,                                                             Eugeniu  CAZAC 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU 
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