
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                        DECIZIE nr. 3/  

                                                     din  17 august 2018 

                                                                                                               

                                                                                                          PROIECT         

Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2018 

 

 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, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor 

Consiliului raional, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului 

raional adoptate în trimestrul II, 2018. 

2. Președintele raionului, vicepreședinții raionului, șefii direcţiilor, secţiilor, 

serviciilor din subordinea Consiliului raional: 

- să asigure executarea tuturor prevederilor stipulate în deciziile Consiliului  

raional adoptate în perioada respectivă; 

- să țină sub control deciziile aflate în curs de executare pînă la îndeplinirea 

integrală a acestora. 

2. Secţia comunicare și relații publice: 

 -  să țină controlul asupra termenelor de executare a deciziilor; 

      - să solicite de la șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor informaţii desfăşurate  

       despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul  

       neexecutării acestora să se indice motivele; 

     - în baza informațiilor recepționate să elaboreze, trimestrial pînă la data de 5 a 

trimestrului următor a anului de gestiune, informația generalizatoare privind 

executarea deciziilor.  

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

Consiliului raional (N. Rusu). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     

  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                       Nina  RUSU   
 

VIZAT: 

 

Serviciul juridic                                                   I. Malic 

Secția comunicare și relații publice                     I. Osnaci-Cotoneț  
 

 



                                                                                                                                                     Anexă 

                                                                                                                                                               la Nota informativă              

                                                                                                                                                    „Cu privire la derularea executării deciziilor 

                                                                                                                                                      Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2018” 

 

Numărul 

Deciziei 
Denumirea În curs de 

executare 
Neexecutat Cauza 

neexecutării 
Responsabili 
de executare 

2/1 Cu privire la Raportul  privind realizarea  Programului 

de dezvoltare a învățămîntului în raionul Strășeni  

pentru anii 2016-2020 

În curs de 

executare 

  Certan Iulia,  

șef al Direcției învățămînt 

2/2 Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de 

învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2018-

2019 

În curs de 

executare 

  Certan Iulia,  

șef al Direcției învățămînt 

2/3 Cu privire la implementarea Programului raional de 

control al tuberculozei pentru anii 2017-2020 și a 

Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind 

implementarea Strategiei naționale de prevenire și  

control al bolilor  netransmisibile pe anii 2012-2020 

În curs de 

executare 

  Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 

2/4 Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului 

raional adoptate în  trimestrul I, 2018 
Executată    Barbă Sergiu, 

șef al Secției comunicare și 

relații publice 
2/5 Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi 

cheltuieli ale instituţiilor medicale fondate de  

Consiliul raional Străşeni 

Executată   Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 

2/6 Cu privire la stabilirea salariului de funcție și a 

suplimentului la salariul de funcție lunar, personalului 

de conducere din instituțiile medico-sanitare publice 

fondate de Consiliul raional Strășeni  

Executată   Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 

2/7 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional 

nr. 5/12 din 21 decembrie  2017   
Executată   Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 
2/8 Cu privire la coordonarea instituirii Centrului de 

suport al tratamentului  pacienților cu tuberculoză în 

condiții de ambulator 

Executată   Harcenco Elena, 
vicepreședinte al raionului 

2/9 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional 

nr. 5/7 din 21decembrie  2017    
Executată   Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 
2/10 Cu privire la demisie Executată    Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 
2/11 Cu privire la numirea în funcție 

 
Executată   Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 

2/12 Cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material 

personalului de conducere din instituţiile medico- 

sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni 

Executată 

parțial 

Instituția Medico-

Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate 

Micăuți, nu a acordat 

premii. 

Lipsa surselor 

financiare. 
Harcenco Elena, 

vicepreședinte al raionului 



2/13 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate Executată   Pocinoc Nicolae,  

șef adjunct al IMSP Centrul de 

Sănătate Strășeni   
2/14 Cu privire aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului social ”Casa de copii de tip 

familial” și a Standardelor minime de calitate 

Executată  

 

 Olevschi Natalia,  

șef al Direcției asistență socială 

și protecție a familiei 
2/15  Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale Executată   Ursu Ion,  

vicepreședinte al raionului 

2/16 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată   Ursu Ion,  
vicepreședinte al raionului 

2/17;2/17.1-

2/17.3 

Cu privire la privatizarea locuinței Executate   Malic Ion,  
șef al Serviciului juridic 

2/18 Cu privire la prelungirea contractului de locațiune Executată    Malic Ion,  
șef al Serviciului juridic 

2/19 Cu privire la aprobarea/coordonarea  actelor Executată   Malic Ion,  
șef al Serviciului juridic 

2/20 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate Executată   Ursu Ion,  
vicepreședinte al raionului 

2/21 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale Executată   Gobja Veronica,  

contabil-șef al Aparatului 

președintelui raionului 
2/22 Cu privire la prescripția despre rezultatele inspectării 

financiare complexe la Consiliul raional Strășeni 
În curs de 

executare 

  Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

2/23 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

componenta raională 
În curs de 

executare 

  Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

2/24 Cu privire la rectificarea bugetului raional În curs de 

executare 

  Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe 

2/25 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

Fondul de rezervă 
Executată 

parțial 

Punctul 2, care 

prevede alocarea a 

30,0 mii lei pentru 

procurarea 

echipamentului 

pentru situații 

excepționale. 

Necontractarea 

serviciilor. 
Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

2/26 Cu privire la transmiterea  costurilor investiţionale 

formate în urma  achiziționării de lucrări și servicii din  

contul mijloacelor financiare alocate din bugetul 

raional 

Executată   Manoli Vera, 
șef al Direcției finanțe  

 



2/27 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale Executată                Gobja Veronica,  

contabil-șef al Aparatului 

președintelui raionului 
2/28 Cu privire la transmiterea unui bun Executată   Gobja Veronica,  

contabil-șef al Aparatului 

președintelui raionului  
2/29 Cu privire la starea tehnică a clădirii garajelor   În curs de 

executare 

  Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 

construcții și politici 

investiționale 

2/30 Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Țigănești Executată   Certan Iulia,  

șef al Direcției învățămînt 

2/31 Cu privire la instituirea Gărzii populare În curs de 

executare 

  Malic Ion,  
șef al Serviciului juridic 

2/32 Cu privire la examinarea cererii prealabile Executată    Malic Ion,  
șef al Serviciului juridic 

2/33 Cu privire la realizarea proiectului ”Platforma 

transfrontalieră pentru copii cu probleme cardiace” în 

parteneriat cu Consiliul Județean Iași în cadrul 

Programului Operațional Comun România-Republica 

Moldova 2014-2020 

Executată   Harcenco Elena, 
vicepreședinte al raionului 

2/34 Cu privire la realizarea proiectului ”Circuitul turistic 

internațional de promovare a  patrimoniului cultural 

istoric” în parteneriat cu Consiliul Județean Iași în 

cadrul Programului Operațional Comun România-

Republica Moldova 2014-2020 

Executată   Ursu Ion,  
vicepreședinte al raionului 

2/35 Cu privire la acordul privind transmiterea în 

comodat a unui bun imobil 
Executată   Ursu Ion,  

vicepreședinte al raionului 

2/36 Cu privire la conferirea Insignei raionului 

„CETĂȚEAN DE ONOARE” 
În curs de 

executare 

  Secția comunicare și relații 

publice 

 

 

 

Secția comunicare și relații publice 



Notă informativă 

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II 

al anului 2018 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  

autorităţile administrației publice locale de nivelul întâi din raionul Străşeni 

 

 

 În perioada trimestrului II al anului 2018 a avut loc o şedinţă ordinară a 

Consiliului raional la data de 18 mai 2018, la care au fost adoptate 36 de decizii (dintre 

care 4 decizii  referitor la privatizare și 35 decizii – pe diverse domenii de activitate). 

 

Decizia Consiliului raional nr. 2/1 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la Raportul privind 

realizarea  Programului de dezvoltare a învățămîntului în raionul Strășeni pentru anii 

2016-2020”, este în curs de executare. 

 Decizia Consiliului raional nr. 2/2 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la acțiunile de 

pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2018-2019”, 

este în curs de executare. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/3 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la implementarea 

Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020 și a Planului de 

acțiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și 

control al bolilor  netransmisibile pe anii 2012-2020”, este în curs de executare.  

Situația epidemică prin tuberculoză în unele localități ale raionului rămâne a fi 

dificilă și nu în toate cazurile tratamentul tuberculozei este controlat/supravegheat de 

lucrătorii medicali.  

O parte din instituțiile de asistentă medicală primară nu au revizuit și coordonat cu 

administrația publică locală listele grupelor de persoane cu risc sporit de îmbolnăvire prin 

tuberculoză (IMSP Centrul de Sănătate Strășeni, Oficiile Medicilor de Familie Scoreni, 

Tătărești, Negrești, Ghelăuza, Zamciogi, Oficiile de Sănătate Saca și Făgureni, IMSP 

Centrul de Sănătate Pănășești și Oficiul Medicilor de Familie Căpriana, IMSP Centrul de 

Sănătate Vorniceni pentru Oficiul Medicilor de Familie Bucovăț, IMSP Centrul de 

Sănătate Zubrești pentru Oficiul Medicilor de Familie Chirianca).  

Nu a fost actualizat de către Centrul de Sănătate Publică  Strășeni de comun cu 

instituțiile medico-sanitare publice din raion Programul teritorial privind controlul 

tutunului, acțiune preconizată către sfârşitul anului 2017. 

Nu au fost elaborate Planurile locale de reducere a bolilor netransmisibile şi a 

factorilor de risc, de către autoritățile administrației publice locale în comun cu IMSP 

Centrele de Sănătate şi respectiv nu informează trimestrial Centrul de Sănătate Publică al 

raionului Strășeni privind cazurile de boli netransmisibile prioritare, conform anexei la 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 869 din 27 decembrie 2010 "Lista bolilor 

netransmisibile prioritare pentru supraveghere şi control în Republica Moldova". 

În şcoli nu sunt create centre de promovare a sănătăţii şi nu în toate localităţile 

raionului sunt create piste pentru ciclişti, terenuri de joacă pentru copii. 

Şcoala Pacientului cu Diabet a fost dotată cu tehnici multimedia şi dulap.  

Decizia Consiliului raional nr. 2/4 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la derularea 

executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2018”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/5 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la coordonarea 

devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor medicale fondate de Consiliul raional 

Străşeni”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/6 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la stabilirea 

salariului de funcție și a suplimentului la salariul de funcție lunar, personalului de 

conducere din instituțiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni”, 

este executată. 



Decizia Consiliului raional nr. 2/7 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la completarea 

Deciziei Consiliului raional nr. 5/12 din 21 decembrie 2017”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/8 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la coordonarea 

instituirii Centrului de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de 

ambulator”, este executată. 

 Decizia Consiliului raional nr. 2/9 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la completarea 

Deciziei Consiliului raional nr. 5/7 din 21decembrie 2017”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/10 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la demisie”, este 

executată. Domnul Andrei Iațîșin a încetat activitatea ca șef la IMSP Centrul de Sănătate 

Strășeni din 02 iunie 2018. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/11 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la numirea în 

funcție”, este executată. Domnul Victor Bahnaru a început activitatea ca șef la IMSP 

Centrul de Sănătate Strășeni din 04 iunie 2018. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/12 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la acordarea 

premiilor şi ajutorului material personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare 

publice fondate de Consiliul raional Străşeni”, este executată, cu excepția Instituției 

Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Micăuți, drept motiv fiind invocată lipsa 

surselor financiare. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/13 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la casarea 

bunurilor materiale uzate”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/14 din 18 mai 2018 ,,Cu privire aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social ”Casa de copii de tip 

familial” și a Standardelor minime de calitate”, este executată integral și pusă în aplicare 

de specialistul responsabil de Serviciu. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/15 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la transmiterea 

unor bunuri materiale”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/16 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la casarea 

bunurilor uzate”, este executată. 

  Deciziile Consiliului raional nr. 2/17; 2/17.1-2/17.3 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la 

privatizarea locuinței”, sunt executate.  

Decizia Consiliului raional nr. 2/18 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la prelungirea 

contractului de locațiune”, este executată. 

 Decizia Consiliului raional nr. 2/19 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la 

aprobarea/coordonarea  actelor”, este executată. 

 Decizia Consiliului raional nr. 2/20 din 18 mai 2018 „Cu privire la casarea 

bunurilor materiale uzate”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/21 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la transmiterea 

bunurilor materiale”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/22 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la prescripția 

despre rezultatele inspectării financiare complexe la Consiliul raional Strășeni”, este în 

curs de executare pe parcursul anului. A fost elaborat Planul de acțiuni întru înlăturarea 

încălcărilor depistate.  

Decizia Consiliului raional nr. 2/23 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din componenta raională”, este în curs de executare. Alocarea 

mijloacelor financiare se efectuează pe măsura executării lucrărilor și prezentarea 

documentelor justificative în Trezoreria Regională „Centru”. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/24 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la rectificarea 

bugetului raional”, este în curs de executare. Alocarea mijloacelor financiare se 

efectuează pe măsura executării lucrărilor și prezentarea documentelor justificative în 

Trezoreria Regională „Centru”. 



Decizia Consiliului raional nr. 2/25 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din Fondul de rezervă”, este executată, cu excepția punctului 2, 

care prevede alocarea a 30,0 mii lei pentru procurarea echipamentului pentru situații 

excepționale, din motivul necontractării serviciilor. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/26 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la transmiterea  

costurilor investiţionale formate în urma  achiziționării de lucrări și servicii din contul 

mijloacelor financiare alocate din bugetul raional”, este executată. Pentru a fi raportate la 

majorarea valorii de bilanț a fondurilor fixe, de către contabilitatea Aparatului 

președintelui raionului au fost întocmite facturi de expediție autorităților publice locale de 

nivelul unu la care se află la bilanț imobilul. 

 Decizia Consiliului raional nr. 2/27 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la transmiterea 

unor bunuri materiale”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/28 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la transmiterea 

unui bun”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/29 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la starea tehnică a 

clădirii garajelor”, este în curs de executare. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/30 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la reorganizarea 

Gimnaziului Țigănești”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/31 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la instituirea 

Gărzii populare”, este în curs de executare. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/32 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la examinarea 

cererii prealabile”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la realizarea 

proiectului ”Platforma transfrontalieră pentru copii cu probleme cardiace” în parteneriat 

cu Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica 

Moldova 2014-2020”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/34 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la realizarea 

proiectului ”Circuitul turistic internațional de promovare a  patrimoniului cultural istoric” 

în parteneriat cu Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Operațional Comun 

România-Republica Moldova 2014-2020”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/35 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la acordul privind 

transmiterea în comodat a unui bun imobil”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 2/36 din 18 mai 2018 ,,Cu privire la conferirea 

Insignei raionului „CETĂȚEAN DE ONOARE””, este în curs de executare.  

 

 

 Nota informativă a fost elaborată în baza informațiilor prezentate de șefii 

direcțiilor, secțiilor –  responsabili de executare. 

 

 

 

 

 
Osnaci-Cotoneț Iana, 
specialist principal, Secția comunicare și relații publice, 

Aparatul președintelui raionului 


