
Notă informativă 
privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III 

al anului 2017 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  autorităţile 
administrației publice locale de nivelul întâi din raionul Străşeni 

 
 În perioada trimestrului III al anului 2017 a avut loc o şedinţă ordinară a Consiliului 
raional la data de 25 august, la care au fost adoptate 48 de decizii (dintre care 6 decizii – referitor 
la privatizare și 42 decizii – pe diverse domenii de activitate). 
 

Decizia Consiliului raional nr. 3/1 din 25 august 2017 ,,Cu privire la executarea bugetului 
raional pe primul semestru 2017” este în curs de executare, deoarece monitorizarea executării 
bugetului este un proces continuu care se realizează pe parcursul întregului an bugetar. 

 Decizia Consiliului raional nr. 3/2 din 25 august 2017 ,,Cu privire la pregătirea 
instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2017 - 2018” este executată. 
Direcția învățămînt a implementat Planul de acțiuni aprobat și a asigurat buna pregătire a 
instituțiilor de învățămînt către noul an de studii în plan organizațional-pedagogic și în plan de 
asigurare a condițiilor optime de funcționalitate întru asigurarea calității educaționale.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/3 din 25 august 2017 ,,Cu privire la derularea executării 
deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2017” este executată.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/4 din 25 august 2017 ,,Cu privire la încorporarea în 
serviciul militar în termen și serviciul civil în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2018” este în 
curs de executare. În conformitate cu prevederile art. 28 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 
,,Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei”, a deciziei Consiliului raional 
Strășeni nr. 3/4 din 25.08.2017, începînd cu data de 18.09.2017 la Centrul Militar Teritorial 
Strășeni și-a început activitatea Comisia medico – militară de încorporare. Au fost chemați la 
comisie 2850 recruți, dintre care pînă la moment, 108 au trecut comisia medico-militară.   

Decizia Consiliului raional nr. 3/5 din 25 august 2017 ,,Cu privire la instituirea Burselor 
Consiliului raional și aprobarea Regulamentului privind susținerea elevilor dotați” este în curs de 
executare. Au fost instituite Bursele Consiliului raional și aprobat Regulamentul, urmînd ca 
Direcția finanțe și Direcția învățămînt să planifice anual în buget mijloace financiare pentru 
susținerea elevilor dotați.   

Decizia Consiliului raional nr. 3/6 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea Listei 
studenților din instituțiile de învățămînt superior, colegii, absolvenți ai instituțiilor de învățămînt 
de tip liceal din raion, cărora li se acordă Bursa specială a Consiliului raional pentru anul de 
studii 2017 - 2018” este în curs de executare. A fost aprobată lista studenților cărora urmează să 
li se acorde Bursa specială pe parcursul anului de studii 2017 – 2018, în limitele alocațiilor 
bugetare aprobate. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/7 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției învățămînt” este în curs de 
executare. A fost aprobat Regulamentul în baza căruia urmează să fie organizată activitatea 
direcției.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/8 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției economie, construcții și politici 
investiționale” este în curs de executare. A fost aprobat Regulamentul în baza căruia urmează să 
fie organizată activitatea direcției.  
 Decizia Consiliului raional nr. 3/9 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice 
și adulte și al statelor de personal” este în curs de executare. A fost aprobat Regulamentul de 
organizare și funcționare al Centrului de plasament și urmează a fi implementat.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/10 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției asistență socială și protecție a 
familiei” este în curs de executare. A fost aprobat Regulamentul în baza căruia urmează să fie 
organizată activitatea direcției.  



Decizia Consiliului raional nr. 3/11 din 25 august 2017 ,,Cu privire la casarea bunurilor 
uzate” este executată. Au fost scoase din evidența contabilă bunurile uzate conform procesului 
verbal de casare.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/12 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Secției cultură, turism, tineret și sport” este 
în curs de executare. A fost aprobat Regulamentul în baza căruia urmează să fie organizată 
activitatea secției. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/13 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului juridic” este în curs de executare. 
A fost aprobat Regulamentul în baza căruia urmează să fie organizată activitatea serviciului. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/14 din 25 august 2017 ,,Cu privire la privatizarea 
locuinței” a fost executată prin repartizarea sub semnătură a deciziilor către beneficiari. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/15 din 25 august 2017 ,,Cu privire la modificarea 
Deciziei Consiliului raional nr. 1/9.14 din 26 februarie 2016” este executată. Persoanele 
nominalizate au fost informate despre modificările operate în textul deciziei. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/16 din 25 august 2017 ,,Cu privire la desemnarea 
reprezentanților Consiliului raional în instanța de judecată” este în curs de executare. Au fost 
desemnate persoanele care să reprezinte interesele Consiliului raional în instanțele de judecată și 
aprobat textul procurii privind împuternicirile acestora.  

  Decizia Consiliului raional nr. 3/17 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Acordului de colaborare cu organizația teritorială Strășeni A.O. ,,Asociația nevăzătorilor din 
Moldova” este în curs de executare. A fost semnat Acordul de colaborare și urmează să fie 
implementat.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/18 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției finanțe” este în curs de executare. 
Regulamentul aprobat stă la baza funcționării și activității Direcției finanțe. 

 Decizia Consiliului raional nr. 3/19 din 25 august 2017 ,,Cu privire la casarea bunului 
uzat” este executată. S-a efectuat casarea bunului material uzat aflat în gestiunea Direcţiei 
finanţe şi respectiv bunurile au fost scoase de la evidenţa contabilă şi date la rebut. 
 Decizia Consiliului raional nr. 3/20 din 25 august 2017 ,,Cu privire la modificarea unor 
decizii ale Consiliului raional” este executată. Modificările preconizate au fost efectuate în 
planul de finanţare al instituţiilor de învăţămînt enumerate în decizie. Totodată, mijloacele 
financiare neutilizate în anul 2016 de către Direcția învățămînt și Direcția asistență socială și 
protecție a familiei au fost restituite Ministerului Finanțelor. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/21 din 25 august 2017 ,,Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă” este executată. A fost procurată 
unitatea de transport pentru L.T. Zubreşti, mijloace prevăzute în bugetul raional şi alocate prin 
decizia dată.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/22 din 25 august 2017 ,,Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare din componenta raională” este în curs de executare, deoarece alocarea 
mijloacelor financiare se efectuează după executarea lucrărilor şi prezentarea documentelor 
justificative la Trezoreria teritorială. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/23 din 25 august 2017 ,,Cu privire la modificarea 
Bugetului raional pe anul 2017” este executată. Planul de finanţare a executorilor de buget a fost 
modificat conform prevederilor prezentei decizii, iar alocarea mijloacelor se efectuează la 
prezentarea documentelor justificative în Trezoreria teritorială cu solicitarea alocării mijloacelor 
financiare preconizate. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/24 din 25 august 2017 ,,Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” este în curs de executare. Ajutoarele financiare 
alocate prin decizie au fost primite de către beneficiari iar finanțarea celorlalte lucrări va fi 
efectuată după executarea acestora. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/25 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul IV al anului 2017” este 
în curs de executare. 



Decizia Consiliului raional nr. 3/26 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Programului teritorial de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere 
sexuală pentru anii 2017-2020” este în curs de executare. A fost aprobat Programul raional și 
Planul de acțiuni și urmează a fi implementate de către instituțiile medico-sanitare publice 
fondate de Consiliul raional în perioada 2017-2020, cu informarea despre executarea acestora 
anual, pînă la data de 31 martie.   

 Decizia Consiliului raional nr. 3/27 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul 
Raional Strășeni” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP Spitalul raional Strășeni și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale spre aprobare.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/28 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de 
Sănătate Strășeni” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP CS Strășeni și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/29 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de 
Sănătate Cojușna” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP CS Cojușna și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/30 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de 
Sănătate Micăuți” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP CS Micăuți și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/31 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de 
Sănătate Lozova” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP CS Lozova și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/32 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de 
Sănătate Pănășești” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP CS Pănășești și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/33 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de 
Sănătate Sireți” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP CS Sireți și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/34 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de 
Sănătate Vorniceni” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP CS Vorniceni și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/35 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de 
Sănătate Zubrești” este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și 
funcționare a IMSP CS Zubrești și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/36 din 25 august 2017 ,,Cu privire la coordonarea 
Regulamentului de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Strășeni” 
este în curs de executare. A fost coordonat Regulamentul de organizare și funcționare a ÎM 



Centrul Stomatologic Raional Strășeni și urmează a fi prezentat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre aprobare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/37 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
componenței nominale a consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice 
fondate de Consiliul raional Strășeni” este executată.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/38 din 25 august 2017 ,,Cu privire la activitatea Casei 
raionale cultură în perioada primului semestru 2017” este în curs de executare. A fost elaborat 
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului raional de Cultură și tineret, care urmează 
a fi prezentat și examinat în cadrul ședinței Consiliului raional.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/39 din 25 august 2017 ,,Cu privire la aprobarea 
Acordului de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Vaslui, România” este în curs de 
executare. A fost aprobat Acordul de colaborare și va intra în vigoare la data semnării.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/40 din 25 august 2017 ,,Cu privire la reorganizarea unor 
instituții de învățămînt prin absorbție” este executată. A fost reorganizat Gimnaziul Chirianca 
prin absorbție de către LT Zubrești - școală de circumscripție, fiind asigurată transportarea 
elevilor la liceu în condiții de securitate.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/41 din 25 august 2017 ,,Cu privire la reorganizarea unor 
instituții de învățămînt prin absorbție” este executată. A fost reorganizat Gimnaziul Drăgușeni 
prin absorbție de către Gimnaziul Rădeni - școală de circumscripție, fiind asigurată transportarea 
elevilor la Gimnaziul Rădeni în condiții de securitate.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/42 din 25 august 2017 ,,Cu privire la reorganizarea unor 
instituții de învățămînt prin absorbție” este executată. A fost reorganizat Gimnaziul Onești prin 
absorbție de către Gimnaziul Țigănești - școală de circumscripție. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/43 din 25 august 2017 ,,Cu privire la modificarea 
Deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015” este executată. Au fost aprobate 
modificările la decizia ,,Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate” și 
făcute schimbările necesare.  

 

 

 

 Nota informativă a fost elaborată în baza informațiilor prezentate de șefii direcțiilor, 
secțiilor –  responsabili de executare. 
 
 
Cercel Irina, specialist principal, Secția comunicare și relații publice, Aparatul președintelui 
raionului 
 
 
 



                                                                                                                                                     Anexă 
                                                                                                                                                      la Nota informativă              

                                                                                                                                                      „Cu privire la derularea executării deciziilor 
                                                                                                                                                      Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2017” 

 
Numărul 
Deciziei 

Denumirea În curs de 
executare 

Neexecutat Cauza 
neexecutării 

Responsabili 
de executare 

      3/1 ,,Cu privire la executarea bugetului raional pe 
primul semestru” 

în curs de 
executare 

  Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

  3/2 ,,Cu privire la pregătirea instituțiilor de 
învățămînt pentru activitate în noul an de studii 
2017 - 2018” 

executată   Ursu Ion, 
Vicepreședinte al raionului, 

Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt  

 
3/3 ,,Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 
2017” 

executată   Rusu Nina, 
Secretar al Consiliului 

3/4 ,,Cu privire la încorporarea în serviciul militar în 
termen și serviciul civil în perioada septembrie 
2017 – ianuarie 2018” 

în curs de 
executare 

  Arnăut Igor, comandant al 
Centrului Militar Teritorial 

Strășeni 

3/5 ,,Cu privire la instituirea Burselor Consiliului 
raional și aprobarea Regulamentului privind 
susținerea elevilor dotați” 

în curs de 
executare 

  Ursu Ion, 
Vicepreședinte al raionului, 

Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt 

 3/6 ,,Cu privire la aprobarea Listei studenților din 
instituțiile de învățămînt superior, colegii 
absolvenți ai instituțiilor de învățămînt de tip 
liceal din raion, cărora li se acordă Bursa 
specială a Consiliului raional pentru anul de 
studii 2017 - 2018” 

în curs de 
executare 

  Ursu Ion, 
Vicepreședinte al raionului, 

Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt 

 

  3/7 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Direcției învățămînt” 

în curs de 
executare 

  Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt 

 
3/8 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Direcției economie, 
construcții și politici investiționale” 

în curs de 
executare 

  Sîrbu Nicolae, 
șef al Direcției economie, 

construcții și politici 
investiționale 

 3/9 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Centrului de 
plasament pentru persoane vîrstnice și adulte și 

în curs de 
executare 

  Olevschi Natalia,  
șef al Direcției asistență 

socială și protecție a familiei 



al statelor de personal” 

3/10 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Direcției asistență 
socială și protecție a familiei” 

în curs de 
executare 

  Olevschi Natalia,  
șef al Direcției asistență 

socială și protecție a familiei 

3/11 ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate” executată   Olevschi Natalia,  
șef al Direcției asistență 

socială și protecție a familiei 
3/12 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Secției cultură, 
turism, tineret și sport” 

în curs de 
executare 

  Schirliu Vera, 
șef al Secției cultură, turism, 

tineret și sport 

  3/13 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Serviciului juridic” 

în curs de 
executare 

  Malic Ion, 
șef al Serviciului juridic 

3/14 ,,Cu privire la privatizarea locuinței” executată   
 

 Ispas Tatiana, 
specialist principal, 

Serviciul juridic 
3/15 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 1/9.14 din 26 februarie 2016” 
executată   Ispas Tatiana, 

specialist principal, 
Serviciul juridic 

3/16 ,,Cu privire la desemnarea reprezentanților 
Consiliului raional în instanța de judecată” 

în curs de 
executare 

  Malic Ion, 
șef al Serviciului juridic 

3/17  ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
cu organizația teritorială Strășeni A.O. 
,,Asociația nevăzătorilor din Moldova” 

în curs de 
executare 

  Malic Ion, 
șef al Serviciului juridic, 

Olevschi Natalia,  
șef al Direcției asistență 

socială și protecție a familiei 
3/18 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcției finanțe” 
în curs de 
executare 

  Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

3/19 ,,Cu privire la casarea bunului uzat” executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

     3/20 ,,Cu privire la modificarea unor decizii ale 
Consiliului raional” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe, 

Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt 

  3/21 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
din Fondul pentru educație incluzivă” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe, 

Sîrbu Galina, 
specialist principal, 

Aparatul președintelui 



raionului 

3/22 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
din componenta raională” 

în curs de 
executare 

  Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe, 

Sîrbu Galina, 
specialist principal, 

Aparatul președintelui 
raionului 

3/23 ,,Cu privire la modificarea Bugetului raional pe 
anul 2017” 

executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe, 

Sîrbu Galina, 
specialist principal, 

Aparatul președintelui 
raionului 

3/24 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
din Fondul de rezervă” 

în curs de 
executare 

  Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe, 

Sîrbu Galina, 
specialist principal, 

Aparatul președintelui 
raionului 

3/25 ,,Cu privire la aprobarea Programului de 
activitate a Consiliului raional Strășeni pentru 
trimestrul IV al anului 2017” 

în curs de 
executare 

  Rusu Nina, 
Secretar al Consiliului 

3/26 ,,Cu privire la aprobarea Programului teritorial 
de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și 
infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 
2017-2020” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Ciochină Ion, 
șef al Centrului de Sănătate 

Publică Strășeni 
3/27 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Spitalul Raional Strășeni” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Topor Iurie, 
șef al IMSP Spitalului raional 

Strășeni 
3/28 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Iațișin Andrei,  
șef al IMSP CS Strășeni 

3/29 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Damaschin Larisa, 
șef al IMSP CS Cojușna 



3/30 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Salcoci Galina, 
șef al IMSP CS Micăuți 

3/31 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Blega Lilia, 
șef al IMSP CS Lozova 

3/32 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănășești” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Glavan Petru, 
șef al IMSP CS Pănășești 

3/33 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Balaur Lilia, 
șef al IMSP CS Sireți 

3/34 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vorniceni” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Bogdan Dumitru, 
șef al IMSP CS Vorniceni 

3/35 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Instituției Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubrești” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Suruceanu Vasile, 
șef al IMSP CS Zubrești 

3/36 ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
activitate a Întreprinderii Municipale Centrul 
Stomatologic Raional Strășeni” 

în curs de 
executare 

  Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Croitor Maria, 
șef al ÎM Centrul 

Stomatologic Raional Strășeni 
3/37 ,,Cu privire la aprobarea componenței nominale 

a consiliilor administrative ale instituțiilor 
medico-sanitare publice fondate de Consiliul 
raional Strășeni” 

executată   Harcenco Elena,  
Vicepreședinte al raionului, 

Topor Iurie, 
șef al IMSP Spitalului raional 

Strășeni, 
Iațișin Andrei,  

șef al IMSP CS Strășeni, 
Damaschin Larisa, 

șef al IMSP CS Cojușna, 
Salcoci Galina, 

șef al IMSP CS Micăuți, 
Blega Lilia, 

șef al IMSP CS Lozova, 



Glavan Petru, 
șef al IMSP CS Pănășești, 

Balaur Lilia, 
șef al IMSP CS Sireți, 

Bogdan Dumitru, 
șef al IMSP CS Vorniceni, 

Suruceanu Vasile, 
șef al IMSP CS Zubrești, 

Croitor Maria, 
șef al ÎM Centrul 

Stomatologic Raional Strășeni 
3/38 ,,Cu privire la activitatea Casei raionale cultură 

în perioada primului semestru 2017” 
în curs de 
executare 

  Ursu Ion, 
Vicepreședinte al raionului, 

Schirliu Vera, 
șef al Secției cultură, turism, 

tineret și sport, 
Radu Vasile, 

director al Casei raionale 
cultură 

3/39 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 
colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul 
Vaslui, România” 

în curs de 
executare 

  Ursu Ion, 
Vicepreședinte al raionului 

3/40 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de 
învățămînt prin absorbție” 

executată   Ursu Ion, 
Vicepreședinte al raionului, 

Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt 

Malic Ion, 
șef al Serviciului juridic, 

Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

3/41 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de 
învățămînt prin absorbție” 

executată   Ursu Ion, 
Vicepreședinte al raionului, 

Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt 

Malic Ion, 
șef al Serviciului juridic, 

Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

3/42 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de 
învățămînt prin absorbție” 

executată   Ursu Ion, 
Vicepreședinte al raionului, 

Certan Iulia,  
șef al Direcției învățămînt 



Malic Ion, 
șef al Serviciului juridic, 

Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

3/43 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015” 

executată   Malic Ion, 
șef al Serviciului juridic 

 


