
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                        DECIZIE nr. 4/  

                                                 din  23 noiembrie 2018 

                                                                                                               

                                                                                                          PROIECT         

Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2018 

 

 În conformitate cu prevederile art. 43, art. 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 III, 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. 

     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 seama 

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: 

 

Serviciul juridic                                                   I. Malic 

Secția comunicare și relații publice                     I. Osnaci-Cotoneț  
 

 



Notă informativă 

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III 

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 III al anului 2018 a avut loc o şedinţă ordinară a 

Consiliului raional la data de 17 august 2018, la care au fost adoptate 32 de decizii pe 

diverse domenii de activitate. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/1 din 17 august 2018 ,,Cu privire la executarea 

bugetului raional pe semestrul întîi 2018”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/2 din 17 august 2018 ,,Cu privire la pregătirea 

instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2018-2019”, este executată. 

Direcția învățămînt a asigurat: 

     - finalizarea lucrărilor de reparații curente la toate instituțiile de învățămînt din raion; 

     - cadre didactice pentru disciplinele școlare, conform Planului-cadru elaborat de 

Ministerul, Educației, Culturii și Cercetării pentru anul școlar 2018-2019; 

     - școlarizarea copiilor cu vîrste de 7 – 16 ani; 

     - crearea condițiilor sanitaro-igienice adecvate derulării procesului educațional, 

asigurării vieții și sănătății elevilor; 

     - dotarea 100% cu manuale școlare a elevilor și organizarea alimentației gratuite a 

tuturor copiilor din clasele I – IV, 

      - evaluarea și totalizarea Concursului “Cea mai pregătită instituție de învățămînt către 

noul an școlar 2018-2019”.          

Decizia Consiliului raional nr. 3/3 din 17 august 2018 ,,Cu privire la 

implementarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017-2020 și 

Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020”, este în curs de executare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/4 din 17 august 2018 ,,Cu privire la aprobarea 

Programului teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse 

sangvine pentru anii 2017-2021”, este în curs de executare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/5 din 17 august 2018 ,,Cu privire la derularea 

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

Decizia Consiliului raional nr. 3/6 din 17 august 2018 ,,Cu privire la încorporarea 

în serviciul militar în termen și serviciul civil în perioada septembrie 2018 - ianuarie 

2019  și a rezerviștilor în caz de mobilizare”, este executată. Începînd cu data de 19 

septembrie, Comisia medico-militară de încorporare a început activitatea. Au fost 

chemați la Comisia medico-militară de încorporare – 2 471 recruți. Au trecut Comisia 

medico-militară de încorporare – 191 recruți, dintre care: încorporați în Armata Națională 

– 8 recruți; serviciul civil 5 recruți.  

Rezultatele privind prezentarea recruților la Comisia medico-militară a raionului 

Strășeni: 

Nr. 

d/o 

Primăria Trebuie să 

se prezinte 

la Comisia 

medicală 

Sarcina de 

încorporare 

 

S-au 

prezentat 

Predestinați  Încorporați  

1. Bucovăț  43 1    

2. Căpriana  75 2 2 1 1 

3. Chirianca  25 1 1   

4. Codreanca  76 2 2 1  

5. Cojușna  191 5 1   

6. Dolna  29 1 5 4  

7. Gălești  101 2 2   

8. Ghelăuza  32 1    



9. Greblești  25 1    

10. Lozova  171 5 3  1 

11. Micăuți  121 3 1   

12. Micleușeni  89 3    

13. Negrești  33 1    

14. Onești  31 1    

15. Pănășești  79 2 1   

16. Recea  79 2 2   

17. Rădeni  101 3 2   

18. Romănești  35 1    

19. Roșcani  32 1 1   

20. Scoreni  85 2 2   

21. Sireți  141 3 6   

22. Strășeni  529 10 12  2 

23. Tătărești  44 2    

24. Țigănești   38 1 1  1 

25. Voinova  45 2 5   

26. Vorniceni  115 3 8 2 2 

27. Zubrești  106 2 5 2 1 

 TOTAL 2 471 63 62 8 8 

 

Decizia Consiliului raional nr. 3/7 din 17 august 2018 ,,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 2018-2019” este în curs de executare. A fost prelungită 

acordarea bursei: tranșa II pentru 6 studenți și tranșa III pentru 2 absolvenți. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/8 din 17 august 2018 ,,Cu privire la aprobarea 

Acordului de parteneriat dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația 

Obștească ”Concordia. Proiecte sociale””, este în curs de executare. Acordul de 

parteneriat urmează să fie pus în aplicare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/9 din 17 august 2018 ,,Cu privire la casarea 

bunurilor uzate”, este executată. În conformitate cu prevederile deciziei, bunurile uzate 

au fost scoase din Registrul de evidență contabilă a Direcției asistență socială și protecție 

a familiei. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/10 din 17 august 2018 ,,Cu privire la instituirea 

Serviciului social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate și aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestui serviciu”, este în curs de 

executare. Regulamentul aprobat este pus în aplicare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/11 din 17 august 2018 ,,Cu privire la privatizarea 

locuinței”, este executată.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/12 din 17 august 2018 ,,Cu privire la modificarea 

unor Decizii ale Consiliului raional”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/13 din 17 august 2018 ,,Cu privire la defrișarea 

arborilor”, nu este executată, din motivul că nu s-a desfășurat procedura de achiziție 

publică pentru contractarea operatorului economic care să execute lucrările de defrișare a 

arborilor.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/14 din 17 august 2018 ,,Cu privire la modificarea 

și completarea deciziei Consiliului raional nr. 2/26  din 30 mai 2012”, este executată. 

Terenurile cu numerele cadastrale 80282011207 și 80282011352 au fost înregistrate după 

raionul Strășeni. Conform Dispoziției nr. 152 din 11 octombrie Cu privire la instituirea 

Comisiei, în scopul desființării construcției nefinalizate, membrii comisiei s-au deplasat 



la fața locului și au examinat starea tehnică a bunului imobil amplasat pe acest teren – 

vestiar cu scenă (construcție nefinalizată). În rezultatul examinării, a fost întocmit 

procesul-verbal de constatare tehnică a obiectului, iar SC “TERA PLUS PROIECT” SRL 

a elaborat Raportul lucrării cadastrale de identificare a bunului imobil, care ulterior au 

fost prezentate la contabilitatea Aparatului președintelui raionului. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/15 din 17 august 2018 ,,Cu privire la corelarea 

Bugetului raional pe anul 2018”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/16 din 17 august 2018 ,,Cu privire la modificarea 

unor decizii ale  Consiliului raional”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/17 din 17 august 2018 ,,Cu privire la alocarea 

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

mijloacelor financiare se efectuează după prezentarea documentelor justificative în 

Trezoreria teritorială. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/18 din 17 august 2018 ,,Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din Fondul de rezervă”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/19 din 17 august 2018 ,,Cu privire la modificarea 

Bugetului raional pe anul 2018”, este executată. Planurile de finanțare a executorilor de 

buget au fost modificate conform prevederilor deciziei, iar alocarea mijloacelor 

financiare se efectuează după prezentarea documentelor justificative în Trezoreria 

teritorială. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/20 din 17 august 2018 ,,Cu privire la solicitarea 

mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații 

persoanelor supuse represiunilor politice”, este executată. Decizia Comisiei pentru 

examinarea solicitărilor de mijloace financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin 

achitarea compensației persoanelor supuse represiunilor politice a fost expediată 

Ministerului Finanțelor pentru elaborarea Hotărîrii de Guvern. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/21 din 17 august 2018 ,,Cu privire la starea 

tehnică a clădirii Școlii sportive”, este în curs de executare.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/22 din 17 august 2018 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de  organizare și funcționare a Gărzii populare”, este executată.  

Decizia Consiliului raional nr. 3/23 din 17 august 2018 ,,Cu privire la demisie”, 

este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/24 din 17 august 2018 ,,Cu privire la numirea în 

funcție”, este neexecutată din cauza că persoana numită în funcție nu s-a prezentat. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/25 din 17 august 2018 ,,Cu privire la modificarea  

unor anexe la Decizia Consiliului raional 2/33 din 26 mai 2017”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/26 din 17 august 2018 ,,Cu privire la completarea 

Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 3/8 din 25 august 2017”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/27 din 17 august 2018 ,,Cu privire la transmiterea 

unor bunuri materiale”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/28 din 17 august 2018 ,,Cu privire la transmiterea 

unui bun imobil în comodat”, este în curs de executare. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/29 din 17 august 2018 ,,Cu privire la coordonarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul 

de Sănătate Strășeni”, este executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/30 din 17 august 2018 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru 

familiile cu copii”, este în curs de executare. Regulamentul aprobat este pus în aplicare. 



Decizia Consiliului raional nr. 3/31 din 17 august 2018 ,,Cu privire la 

suplimentarea statului de personal al Serviciului social ,,Asistență personală””, este 

executată. 

Decizia Consiliului raional nr. 3/32 din 17 august 2018 ,,Cu privire la reducerea 

statelor de personal ale Taberei de odihnă ,,Codru””, este executată.  

 

 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 II, 2018” 

 

Numărul 

Deciziei 
Denumirea În curs de 

executare 
Neexecutat Cauza neexecutării Responsabili 

de executare 

3/1 Cu privire la executarea bugetului raional pe 

semestrul întîi 2018 

Executată   Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

3/2 Cu privire la pregătirea instituţiilor de 

învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 

2018-2019 

Executată   Certan Iulia,  

șef al Direcției învățămînt 

 

3/3 Cu privire la implementarea Programului raional 

de promovare a sănătății pentru anii 2017-2020 

și Programului raional de imunizări pentru anii 

2017-2020 

În curs de 

executare 

  Ursu Ion,  

vicepreședinte al raionului 

3/4 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de 

securitate transfuzională și autoasigurare a țării 

cu produse sangvine pentru anii 2017-2021 

În curs de 

executare 

  Ursu Ion,  

vicepreședinte al raionului 

3/5 Cu privire la derularea executării deciziilor 

Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 

2018 

Executată    Rusu Nina,  

secretar al Consiliului 

raional 

3/6 Cu privire la încorporarea în serviciul militar în 

termen și serviciul civil în perioada septembrie 

2018 - ianuarie 2019  și a rezerviștilor în caz de 

mobilizare 

Executată   Arnăut Igor,  

comandant al Centrului 

militar teritorial Strășeni 

3/7 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 2018-2019 

În curs de 

executare 

  Certan Iulia,  

șef al Direcției învățămînt 

 

3/8 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat 

dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația 

Obștească ”Concordia. Proiecte sociale” 

În curs de 

executare 

  Olevschi Natalia,  

șef al Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

3/9 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată    Olevschi Natalia,  

șef al Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 



3/10 Cu privire la instituirea Serviciului social de 

suport monetar familiilor/persoanelor 

defavorizate și aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea acestui 

serviciu 

În curs de 

executare 

  Olevschi Natalia,  

șef al Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

3/11 Cu privire la privatizarea locuinței Executată    Malic Ion,  

șef al Serviciului juridic 

 

3/12 Cu privire la modificarea unor Decizii ale 

Consiliului raional 

Executată    Malic Ion,  

șef al Serviciului juridic 

 

3/13 Cu privire la defrișarea arborilor În curs de 

executare 

  Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 

construcții și politici 

investiționale  

3/14 Cu privire la modificarea și completarea deciziei 

Consiliului raional nr. 2/26  din 30 mai 2012 

Executată  

 

 Borș Valeriu,  

șef al Serviciului 

administrarea 

patrimoniului, relații 

funciare și cadastru 

3/15 Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 

2018 

Executată   Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

3/16 Cu privire la modificarea unor decizii ale  

Consiliului raional 

Executată   Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

3/17 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

componenta raională 

În curs de 

executare 

  Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

3/18 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

Fondul de rezervă 

Executată   Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

3/19 Cu privire la modificarea Bugetului raional pe 

anul 2018 

Executată   Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

3/20 Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare 

pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea 

de compensații persoanelor supuse represiunilor 

politice 

Executată   Manoli Vera, 

șef al Direcției finanțe 

3/21 Cu privire la starea tehnică a clădirii Școlii 

sportive 

În curs de 

executare 

  Certan Iulia,  

șef al Direcției învățămînt 

 



3/22 Cu privire la aprobarea Regulamentului de  

organizare și funcționare a Gărzii populare 

Executată    Malic Ion,  

șef al Serviciului juridic 

 

3/23 Cu privire la demisie Executată    Secrieru Drăgălina, 

specialist principal în 

resurse umane 

3/24 Cu privire la numirea în funcție  Neexecutată Persoana numită 

în funcție nu s-a 

prezentat. 

Secrieru Drăgălina, 

specialist principal în 

resurse umane 

3/25 Cu privire la modificarea  unor anexe la Decizia 

Consiliului raional 2/33 din 26 mai 2017 

Executată    Secrieru Drăgălina, 

specialist principal în 

resurse umane 

3/26 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului 

raional Strășeni nr. 3/8 din 25 august 2017 

Executată   Sîrbu Nicolae, 

șef al Direcției economie, 

construcții și politici 

investiționale 

3/27 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale Executată   Gobja Veronica,  

contabil-șef al Aparatului 

președintelui raionului 

3/28 Cu privire la transmiterea unui bun imobil în 

comodat 

În curs de 

executare 

  Gobja Veronica,  

contabil-șef al Aparatului 

președintelui raionului 

3/29 Cu privire la coordonarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Instituției Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni 

Executată   Ursu Ion,  

vicepreședinte al raionului 

3/30 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Serviciului social de 

sprijin pentru familiile cu copii 

În curs de 

executare 

  Olevschi Natalia,  

șef al Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

3/31 Cu privire la suplimentarea statului de personal 

al Serviciului social ,,Asistență personală” 

Executată   Olevschi Natalia,  

șef al Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

3/32 Cu privire la reducerea statelor de personal ale 

Taberei de odihnă ,,Codru” 

Executată   Certan Iulia,  

șef al Direcției învățămînt 

 

 

 

Secția comunicare și relații publice 
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