
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                               DECIZIE nr. 4/ 
 din  25 noiembrie  2017 

                                                                                                             
Cu privire la modificarea unor anexe  
la  Decizia Consiliului raional 
nr.2/33 din 26 mai 2017 
 

În scopul sporirii eficienţei activității autorității publice,  asigurării în mod 
calitativ, uniform și echitabil, buna funcționare și deservire cu transport a 
Aparatului preşedintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din 
subordinea Consiliului raional Străşeni, în conformitate cu prevederile art. 43 (1), 
lit. a), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 
locală, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, 
Consiliul raional DECIDE: 

 
      1. Se aprobă modificarea unor anexe la  Decizia  Consiliului raional  2/33 din 26 
mai 2017 ”Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului 
președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea 
Consiliului raional Strășeni”, după cum urmează: 
 
Anexa nr. 2  Structura și efectivul de personal ale Aparatului președintelui 
raionului Strășeni și subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional 
Strășeni 
 
alineatul   
Direcția finanțe         12 10 
Se substituie cu alineatul 
Direcția finanțe         11 10 
 
Anexa nr. 4 Statele de personal ale Direcției finanțe 
 
Se exclude alineatul 
Șofer    1 
 
Anexei nr. 10 Structura și statele de personal ale serviciilor pe lîngă Aparatul 
președintelui raionului, direcțiile, secțiile și alte subdiviziuni din subordinea 
consiliului raional 
 
Punctul 1. Servicii pe lîngă Aparatul președintelui raionului  
 
din Poziția Serviciul auxiliar se exclude alineatele 
Contabil    1 
Șofer 3 



 
se completează cu o poziție nouă Serviciul transport și gospodăria drumurilor 
cu următorul conținut: 
 
Serviciul transport și gospodăria drumurilor Numărul de unități 
Șef serviciu 1 
Inginer-mecanic 1 
Medic 0,5 
Contabil 1 
Șofer autoturism   7 
Șofer microbus 9 
Total 19,5 
 
din punctul 2.  Servicii pe lîngă Direcția învățămînt 
din poziția Serviciul management al curriculumului și formarea profesională 
se exclude alineatul 
Șofer    1 
 
poziția Serviciul transport școlar se exclude 
 

Serviciul transport școlar 
Inginer - mecanic 1 
Șofer autobuze școlare 8 
Total serviciu 9 
 
  
din poziția Serviciul de asistență psihopedagogică se exclude alineatul 
 
Șofer    1 
 
Punctul 3. Servicii pe lîngă Direcția asistență socială și protecție a familiei 
 
din poziția Servicii de îngrijire socială la domiciliu 
se exclude alineatul 
  
Șofer    2 
       
     2. Șefii direcțiilor  subordonate Consiliului raional, cu statut de persoană 
juridică să dispună transferul șoferilor și a automobilelor din dotare în 
administrarea Aparatului președintelui raionului, în gestiunea Serviciul transport și 
gospodăria drumurilor. 
     3.  Se instituie comisia de predare - primire a unităților de transport, în 
următoarea componenţă: 
PPOPA Mihail                  - președinte al raionului,   Preşedintele   Comisiei; 
                Membrii comisiei: 
 CERTAN  Iulia               - șef al Direcției învățămînt; 



MANOLI Vera               - șef al Direcției finanțe; 
OLEVSCHI Natalia        - șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei 
OPREA  Zinaida             - contabil - șef al  Direcției învățămînt; 
SÎRBU Galina                  - specialist principal, Aparatul președintelui raionului 
BUDU Valentin               - specialist principal, Serviciul agricultură, relații  
                                            funciare și  cadastru din cadrul Direcției economie,  
                                            construcții și politici investiționale  
     4.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea unităților de 
transport  în  conformitate cu  Regulamentul  cu privire la modul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 
31.12.2015. 
     5. Președintele raionului va angaja în Serviciul transport și gospodăria 
drumurilor   șoferii transferați din direcțiile  subordonate Consiliului raional cu 
statut de persoană juridică . 
     6. Se pune în sarcina Aparatului președintelui raionului, să elaboreze 
Regulamentul privind organizare și funcţionarea Serviciului transport și gospodăria 
drumurilor,  și prezentarea acestuia pentru examinare și aprobare la următoarea 
şedinţă  a Consiliului raional.  
      7. Cheltuielile legate de implementarea prezentei decizii vor fi efectuate din 
contul și în limita alocațiilor aprobate în acest scop în buget pe anul 2018. 
      8.  Serviciul transport și gospodăria drumurilor își va începe activitatea 
începînd cu 01 ianuarie 2018.  
     9. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 
 

                                                                              
 
Preşedinte al şedinţei,                                                                                                             
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 
 
   
 
VIZAT: 
 
Serviciul juridic                                      Ion  Malic    
Direcția finanțe                                        Vera Manoli 
Direcția învățămînt                                  Iulia Certan 
Direcția asistență socială        
și protecție a familiei                                Natalia Olevschi 


