
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                        DECIZIE nr. 3/
                                                  din 24 mai 2019

                                                                                                             
                                                                                                          PROIECT        
Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2019

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 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 I, 2019.
     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.
     3. 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).
     5.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                    
 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina  RUSU

VIZAT:
Secretar al Consiliului raional                                N. Rusu
Serviciul juridic                                                      I. Malic
Secția comunicare și relații publice                        I. Osnaci-Cotoneț 



Notă informativă
privind executarea deciziilor Consiliului raional Strășeni adoptate în trimestrul I

al anului 2019 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  autorităţile
administrației publice locale de nivelul întîi din raionul Străşeni

În  perioada  trimestrului  I  al  anului  2019,  Consiliul  raional  Strășeni  s-a  întrunit  în  două
ședințe: o şedinţă extraordinară la data de 15 februarie 2019 și o ședință ordinară la data de 22 martie
2019, la care au fost adoptate 44 de decizii pe diverse domenii de activitate.

Decizia Consiliului raional nr. 1/1 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la aprobarea Cadastrului
funciar  al  raionului  Strășeni  conform  situației  de  la  1  ianuarie  2019”  a  fost  executată.  Toate
modificările funciare executate în primării, pe parcursul anului 2018, au fost examinate și aprobate în
cadrul ședințelor consiliilor locale, dările de seamă funciare a primăriilor localităților din raion au
fost  prezentate  Serviciului  administrarea  patrimoniului,  relații  funciare  și  cadastru  din  cadrul
Direcției economie, construcții și politici investiționale. Cadastrul funciar al raionului Strășeni a fost
prezentat la Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  1/2  din  15  februarie  2019  ,,Cu  privire  la  aprobarea
documentelor de delimitare  a unor terenuri proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de
nivelul al doilea” este în curs de executare. Documentele și materialele de delimitare a obiectelor
nominalizate în  decizie,  elaborate  de către  Întreprinderea  de  Stat  „Institutul  de Proiectări  pentru
Organizarea  Teritoriului”,  au  fost  trimise  Agenției  Proprietății  Publice  pentru  examinare  și
înregistrare în Registrul de Stat a bunurilor imobile.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  1/3  din  15  februarie  2019  ,,Cu  privire  la  încorporarea  în
serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul civil în aprilie-iulie 2019 și a rezerviștilor în caz
de mobilizare” este în curs de executare, începînd cu data de 12 martie 2019 pînă la data de 31 iulie
2019. Perioada de încorporare în serviciul civil (de alternativă) s-a încheiat la data de 31 martie, fiind
încorporați pentru satisfacerea serviciului nominalizat 5 cetățeni.

Decizia Consiliului raional nr. 1/4 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la privatizarea locuinţei”
este executata. Actele au fost eliberate solicitantului pentru a finaliza procedura de privatizare.

Decizia Consiliului raional nr. 1/5 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la privatizarea locuinţei”
este executata. Actele au fost eliberate solicitantului pentru a finaliza procedura de privatizare.

Decizia Consiliului raional nr. 1/6 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la abrogarea Deciziei
Consiliului raional nr. 4/37 din 23 noiembrie 2018” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  1/7  din  15  februarie  2019  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului  intern  privind  acordarea  premiului  anual,  în  funcție  de  veniturile  obținute
suplimentar  celor  aprobate/rectificate  în  anul  bugetar  finalizat,  persoanelor  care  deţin  funcţii  de
demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional Străşeni” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 1/8 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la acordarea suportului
social tinerilor specialiști din bugetul raional” este executată. Au fost alocate mijloacele financiare pe
perioada ianuarie-mai 2019. 

Decizia Consiliului raional nr. 1/9 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare  din  componenta  raională”  este  executată.  Au  fost  efectuate  modificările  necesare  în
planurile  de  finanțare  a  instituțiilor  publice,  iar  mijloacele  financiare  se  alocă  la  prezentarea
documentelor justificative în Trezoreria teritorială.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  1/10  din  15  februarie  2019  ,,Cu  privire  la  repartizarea
mijloacelor soldului neutilizat în anul 2018 instituţiilor de învăţămînt preuniversitar” este executată.
Au fost alocate mijloace financiare din soldul disponibil al bugetului raional în sumă de 8276,8 mii
lei instituțiilor de învățămînt, care nu au utilizat integral transferurile cu destinație specială în anul
2018.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  1/11  din  15  februarie  2019  ,,Cu  privire  la  transmiterea
cheltuielilor  efectuate  prin  alocații  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 întîi la bilanțul cărora se
află imobilul.

Decizia Consiliului raional nr. 1/12 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din  bugetului raional” este în curs de executare. Au fost soluționate demersurile parvenite
de la instituțiile publice prin alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional în sumă de 5511,9
mii  lei.  De asemenea,  au  fost  efectuate  modificările  corespunzătoare  în  planurile  de  finanțare  a
instituțiilor publice, iar finanțarea se efectuează pe măsura executării lucrărilor.



Decizia Consiliului raional nr. 1/13 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din Fondul de rezervă” este executată. Mijloacele financiare alocate din Fondul de rezervă
au fost distribuite beneficiarilor.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  1/14  din  15  februarie  2019  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei finanţe” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 1/15 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la casarea bunurilor
uzate” este executată. S-a efectuat casarea bunurilor uzate aflate în gestiunea Aparatului președintelui
raionului, fiind eliminate din evidența contabilă.

Decizia Consiliului raional nr. 1/16 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la transmiterea unor
bunuri” este executată. Au fost întocmite actele de transmitere a mijloacelor fixe și facturile fiscale.

Decizia Consiliului raional nr. 1/17 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la transmiterea unui
bun” este executată. A fost întocmit actul de transmitere a mijlocului fix și factura fiscală.

Decizia Consiliului raional nr. 1/18 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la transmiterea unor
bunuri” este executată. Au fost întocmite actele de transmitere a mijloacelor fixe și facturile fiscale.

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 1/19 din 15 februarie 2019 ,,Cu
privire la modificarea unor anexe la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017” au fost
executate modificările la Statul de personal al Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor
fără  statul  de  persoană  juridică  din  subordinea  Consiliului  raional.  Ulterior,  a  fost  expediat
Cancelariei  de Stat  a  Republicii  Moldova pentru avizare și  înregistrare (scrisoarea nr.  94 din 04
martie 2019).

Decizia  Consiliului  raional  nr.  1/20  din  15  februarie  2019  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anii 2019-
2020” este în curs de executare.

Decizia Consiliului raional nr. 1/21 din 15 februarie 2019 ,,Cu privire la aprobarea Acordului
de colaborare dintre Raionul Străşeni și Județul Hunedoara, România” este executată. Acordul de
colaborare a fost semnat la data de 01 martie 2019, în cadrul Festivalului Național „Mărțișor 2019”.

Decizia Consiliului raional nr. 2/1 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la realizarea Planului de
acțiuni  pe  anul 2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni
pentru anii 2016-2020” este în curs de executare.

Decizia Consiliului raional nr. 2/2 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la executarea Bugetului
raional pe anul 2018” este executată. A fost aprobat Raportul privind executarea bugetului raional pe
anul 2018 la venituri în sumă de 211835,6 mii lei și la cheltuieli în sumă de 201761,7 mii lei.

Decizia Consiliului raional nr. 2/3 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la organizarea odihnei 
elevilor în perioada estivală 2019” este în curs de executare.  În conformitate cu Planul de acțiuni
aprobat de Consiliul raional, la Centrul de Odihnă și Agrement pentru Copii și Tineret „Divertis” se
desfăşoară lucrările de reparație curentă și capitală a edificiilor și sistemelor de infrastructură, care
urmează a fi finalizate la data de 01 iunie 2019.

Decizia Consiliului raional nr. 2/4 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la realizarea Programului
de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018” este executată.

Decizia Consiliului raional nr.  2/5 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la derularea executării
deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2018” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 2/6 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la privatizarea locuinţei”
este executată. Actele au fost eliberate solicitantului pentru a finaliza procedura de privatizare.

Decizia Consiliului raional nr. 2/7 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de
colaborare cu  A.O. Clubul sportiv de Fotbal “AHILES”” este executată. Actele au fost eliberate
președintelui A.O. Clubul sportiv de Fotbal “AHILES””.

Decizia Consiliului raional nr. 2/8 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la transmiterea  unui bun
imobil” este în curs de executare.

Decizia Consiliului raional nr. 2/9 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la prelungirea contractului
de locațiune” este executată. Actele au fost transmise locatarului sub semnătură.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  2/10 din 22 martie  2019 ,,Cu privire  la  transmiterea  unor
bunuri” este executată. Au fost întocmite actele de transmitere a mijloacelor fixe din administrarea
Direcției  învățămînt  în  administrarea  primăriilor  Rădeni,  Onești,  Roșcani,  Tătărești,  Pănășești,
Voinova și Gălești, precum și facturile fiscale. 

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 2/11 din 22 martie 2019 ,,Cu
privire la casarea unui mijloc fix” a fost efectuată procedura de casare a construcției Școlii sportive
(uzura 100%), în scopul construcției unei noi școli.



În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 2/12 din 22 martie 2019 ,,Cu
privire  la  implementarea  proiectului-pilot  de  organizare  a  alimentaţiei  copiilor  și  elevilor  în
instituţiile  de  învăţământ  general  din  raionul  Străşeni”  la  01  aprilie  2019,  în  raionul  Strășeni,  a
demarat proiectul-pilot  de organizare a alimentaţiei copiilor și elevilor în instituţiile de învăţămînt
general.  Direcția  învățămînt  coordonează  și  monitorizează  realizarea  proiectului  nominalizat  în
instituțiile de învățămînt din subordine, acordînd totodată suportul consultativ necesar autorităților
publice  locale  de  nivelul  întîi  și  instituțiilor  de  învățămînt  general  privind  asigurarea  calității
serviciilor de alimentație.

Decizia Consiliului raional nr. 2/13 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din Fondul pentru educaţie incluzivă” este executată. Finanțarea cheltuielilor se efectuează
lunar, odată cu calcularea salariului.

Decizia Consiliului raional nr. 2/14 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din componenta raională” este executată. Au fost efectuate modificările corespunzătoare în
planurile  de  finanțare  a  instituțiilor  publice,  iar  alocarea  mijloacelor  financiare  se  efectuează  la
prezentarea  documentelor  justificative  despre  executarea  lucrărilor,  serviciilor  în  Trezoreria
teritorială.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  2/15  din  22  martie  2019  ,,Cu  privire  la  transmiterea
cheltuielilor  efectuate  prin  alocații  din  bugetul  raional”  este  executată.  Pentru  a  fi  raportate  la
majorarea  valorii  de  bilanț  a  fondurilor  fixe,  de  către  contabilitatea  Direcției  învățămînt  au  fost
întocmite facturi de expediție autorităților publice locale de nivelul întîi la bilanțul cărora se află
imobilul.

Decizia Consiliului raional nr. 2/16 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din bugetul raional” este în curs de executare. Au fost soluționate demersurile parvenite de
la instituțiile publice, prin alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional în sumă de 954,1 mii
lei. Finanțarea cheltuielilor se efectuează pe măsura executării lucrărilor și prestării serviciilor.

Decizia Consiliului raional nr. 2/17 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din Fondul de rezervă” este executată. Mijloacele financiare alocate din Fondul de rezervă
au fost distribuite beneficiarilor. 

Decizia  Consiliului  raional  nr.  2/18  din  22 martie  2019 ,,Cu privire  la  casarea  bunurilor
uzate”  este  executată.  S-a  efectuat  casarea  bunurilor  uzate  aflate  în  gestiunea  Liceului  Teoretic
”Mihai Eminescu”, fiind excluse din evidența contabilă a instituției.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  2/19  din  22 martie  2019 ,,Cu privire  la  casarea  bunurilor
uzate” este executată. S-a efectuat casarea bunurilor uzate aflate în gestiunea Gimnaziului ”Mihai
Viteazul”, fiind excluse din evidența contabilă a instituției.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  2/20  din  22 martie  2019 ,,Cu privire  la  casarea  bunurilor
uzate”  este  executată.  S-a  efectuat  casarea  bunurilor  aflate  în  gestiunea  Liceului  Teoretic
”Universul”, fiind excluse din evidența contabilă a instituției.

Decizia Consiliului raional nr. 2/21 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la completarea Deciziei
Consiliului raional nr.1/20 din 15 februarie 2019” este în curs de executare.

Decizia Consiliului raional nr. 2/22 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional nr. 1/2 din 15 februarie 2019” este în curs de executare.

Decizia Consiliului raional nr. 2/23 din 22 martie 2019 ,,Cu privire la modificarea anexei nr.
10 la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017” este în curs de executare. La 22 aprilie
2019 a fost angajată o persoană în funcția de contabil principal în Contabilitatea centralizată din
cadrul Direcției învățămînt.

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



                                                                                                                                                     Anexă
                                                                                                                                                               la Nota informativă             

                                                                                                                                           „Cu privire la derularea executării deciziilor
                                                                                                                                                     Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2019”

Numărul
Deciziei

Denumirea În curs de
executare

Neexecutat Cauza
neexecutării

Responsabili
de executare

1/1 Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al 
raionului Strășeni conform situației de la 
1 ianuarie 2019

Executată Borș Valeriu, 
șef al Serviciului

administrarea
patrimoniului, relații
funciare și cadastru

1/2 Cu privire la aprobarea documentelor de 
delimitare  a unor terenuri proprietate publică a 
unității administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea                                                           

În curs de
executare

Materialele și
documentele de

delimitare a
obiectelor

nominalizate în
decizie se află pentru
examinare la Agenția
Proprietății Publice

Borș Valeriu, 
șef al Serviciului

administrarea
patrimoniului, relații
funciare și cadastru

1/3 Cu privire la încorporarea în serviciul militar în 
termen, termen redus şi serviciul civil în aprilie-
iulie 2019 și a rezerviștilor în caz de mobilizare

În curs de
executare

Perioada 12 martie-
31 iulie 2019

Arnăut Igor, 
comandant al Centrului

Militar Teritorial Strășeni

1/4 Cu privire la privatizarea locuinţei Executată Malic Ion,
 șef al Serviciului juridic

1/5 Cu privire la privatizarea locuinţei Executată Malic Ion,
 șef al Serviciului juridic

1/6 Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului
raional nr. 4/37 din 23 noiembrie 2018

Executată Malic Ion,
 șef al Serviciului juridic

1/7 Cu privire la aprobarea Regulamentului intern 
privind acordarea premiului anual, în funcție 
de veniturile obținute suplimentar celor aprobate
/rectificate în anul bugetar finalizat, persoanelor
care deţin funcţii de demnitate publică și 
funcționarilor publici din cadrul Consiliului 
raional Străşeni 

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

1/8 Cu privire la acordarea suportului social
tinerilor specialiști din bugetul raional

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

1/9 Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din componenta raională

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe



1/10 Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului 
neutilizat în anul 2018 instituţiilor de învăţămînt
preuniversitar

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

1/11 Cu privire la  transmiterea cheltuielilor 
efectuate prin alocații din bugetul raional 

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

1/12 Cu privire la alocarea mijloacelor                        
financiare din  bugetului raional                          

În curs de
executare

Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

1/13 Cu privire la alocarea mijloacelor                        
financiare din Fondul de rezervă

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

1/14 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Direcţiei finanţe

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

1/15 Cu privire la casarea bunurilor  uzate                  Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

1/16 Cu privire la transmiterea unor bunuri Executată Gobja Veronica, 
contabil-șef  al Aparatului

președintelui raionului
1/17 Cu privire la transmiterea unui bun În curs de

executare
Gobja Veronica, 

contabil-șef  al Aparatului
președintelui raionului

1/18 Cu privire la transmiterea unor bunuri Executată Gobja Veronica, 
contabil-șef  al Aparatului

președintelui raionului
1/19 Cu privire la modificarea unor anexe la Decizia 

Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017
În curs de
executare

Secrieru Drăgălina,
specialist principal în

resurse umane

1/20 Cu privire la aprobarea Programului de reparație
și întreținere a drumurilor publice locale de 
interes raional pentru anii 2019-2020

În curs de
executare

Sîrbu Nicolae,
șef al Direcției economie,

construcții și politici
investiționale

1/21 Cu privire la aprobarea Acordului 
de colaborare dintre Raionul Străşeni 
și Județul Hunedoara, România

Executată
Acordul de

colaborare a fost
semnat la data de
01 martie 2019.

Ursu Ion, 
vicepreședinte al raionului



2/1 Cu privire la realizarea Planului de acțiuni  pe  
anul 2018 privind implementarea Strategiei de 
dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru 
anii 2016-2020 

În curs de
executare

Budu Nicolae, 
vicepreședinte al raionului;

Ursu Ion, 
vicepreședinte al raionului

2/2 Cu privire la executarea Bugetului raional pe 
anul 2018 

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/3 Cu privire la organizarea odihnei 
elevilor în perioada estivală 2019

În curs de
executare

Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

2/4 Cu privire la realizarea Programului de 
reparație și întreținere a drumurilor publice 
locale de interes raional în anul 2018

Executată Sîrbu Nicolae,
șef al Direcției economie,

construcții și politici
investiționale

2/5 Cu privire la derularea executării deciziilor 
Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 
2018

Executată Rusu Nina,
secretar al Consiliului

raional

2/6 Cu privire la privatizarea locuinţei Executată Malic Ion,
 șef al Serviciului juridic

2/7 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
cu  A.O. Clubul sportiv de Fotbal “AHILES”

Executată Malic Ion,
 șef al Serviciului juridic

2/8 Cu privire la transmiterea unui bun imobil În curs de
executare

Malic Ion,
 șef al Serviciului juridic

2/9 Cu privire la prelungirea contractului de 
locațiune 

Executată Malic Ion,
 șef al Serviciului juridic

2/10 Cu privire la transmiterea unor bunuri Executată Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

2/11 Cu privire la casarea unui mijloc fix Executată Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

2/12 Cu privire la implementarea proiectului-pilot de 
organizare a alimentaţiei copiilor și elevilor în 
instituţiile de învăţământ general din raionul 
Străşeni

În curs de
executare

Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt



2/13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
Fondul pentru educaţie incluzivă

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/14 Cu privire la alocarea mijloacelor
 financiare din componenta raională

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/15 Cu privire la transmiterea cheltuielilor
efectuate prin alocații din bugetul raional

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/16 Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din bugetul raional                              

În curs de
executare

Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/17 Cu privire la alocarea mijloacelor                        
financiare din Fondul de rezervă

Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/18 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/19 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/20 Cu privire la casarea bunurilor uzate                   Executată Manoli Vera, 
șef al Direcţiei  finanţe

2/21 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului 
raional nr.1/20 din 15 februarie 2019

În curs de
executare

Sîrbu Nicolae,
șef al Direcției economie,

construcții și politici
investiționale

2/22 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 1/2 din 15 februarie 2019                    

În curs de
executare

Sîrbu Nicolae,
șef al Direcției economie,

construcții și politici
investiționale

2/23 Cu privire la modificarea anexei nr. 10 la 
Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 
2017

Executată Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

Secția comunicare și relații publice



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

„Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2019”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006
privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare. 
Finalitățile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  vor  contribui  esențial  la  eficientizarea
executării prevederilor deciziilor Consiliului raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  „Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2019” constă în asigurarea monitorizării  a acțiunilor
întreprinse de subdiviziunile Consiliului raional Strășeni în vederea executării deciziilor adoptate în
ședințele Consiliului raional din trimestrul anterior.
4.  Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse și  în  conformitate  cu  art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative,  proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor  Consiliului  raional
adoptate în trimestrul I, 2019” a fost avizat de către Serviciul juridic, Secția comunicare și relații
publice, secretarul Consiliului raional Strășeni.
În scopul respectării  prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Strășeni
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Strășeni.
Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică
legislativă.

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Osnaci-Cotoneț Iana,
Specialist principal în cadrul Secției comunicare și relații publice

http://www.crstraseni.md/
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