
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr.  3/ 
                         din  25 august  2017  

                                
PROIECT                                                      

Cu privire la modificarea unor decizii   
ale Consiliului raional  
 
     În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436  din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului 
și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 
 
     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/19 din 24 
februarie 2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru 
educaţia incluzivă”, după cum urmează: 
           -  în Anexă  la prezenta decizie  
                - conținutul p. 7 

            se substituie cu următorul conținut: 

 
    2.   Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/20 din 24 
februarie 2017 „Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul 
2016 instituţiilor de învăţămînt”, după cum urmează: 
            - în Anexă la prezenta decizie: 
            - conținutul p. 4 

            se substituie cu următorul conținut: 

 
            - conținutul p. 16 

            se substituie cu următorul conținut: 

 
 
 

7. L.T. Zubreşti s. Zubreşti 51,2 908,0 959,2 

7. L.T. Zubreşti s. Zubreşti 51,2 8,0 59,2 

4. L.T. Sireţi Reparaţia sistemului de scurgere 129,6 

4. L.T. Sireţi Reparaţia capitală a acoperişului 129,6 

16. Gimnaziul Recea Îngrădirea teritoriului 394,5 

16. Gimnaziul Recea Îngrădirea teritoriului 
Reparaţia sistemului de electricitate 

343,5 
51,0 



            - conținutul p. 18 

            se substituie cu următorul conținut: 

   
    5.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful 
Direcţiei  învăţămînt (Iu. Certan), vicepreşedintele raionului (I. Ursu ) şi şeful 
Direcţiei finanţe (V. Manoli) 
    6. 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: 
 
Vicepreședintele raionului                                      I. Ursu 
Direcția finanțe                                                       V. Manoli 
Direcția învățămînt                                                  Iu. Certan 

18. Gimnaziul Voinova Reparaţia blocului alimentar 239,4 

18. Gimnaziul Voinova Reparaţia blocului de tip „P” 239,4 




