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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL SÎNGEREI 

CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI 

 

PROCES-VERBAL NR. 1 

al şedinţei extraordinare a Consiliului raional 

din „31” Ianuarie 2020 

 

Total membri     

Prezenţi     

Absenţi    

- 33 

- 33 

- 0 

(Lista se anexează) 

 

 

 

Invitaţi: Conducătorii subdiviziunilor subordonate 

Consiliului raional, reprezentanții serviciilor 

desconcentrate, reprezentanții mass-media locali.   

 

Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu, în urma efectuării apelului, a 

anunţat că în sală sunt prezenţi 32 consilieri raionali, absent fiind consilierul Gheorghe 

Cazacu. Şedinţa a fost declarată deliberativă. 

La propunerea Secretarului Consiliului, cei prezenți au onorat simbolurile de stat și 

ale raionului. După aceasta, dl Ungureanu a anunțat despre necesitatea alegerii președintelui 

ședinței.  

 Consilierul raional Anna Orlovscaia a propus candidatura dlui Alexandru Străjescu.  

 Consilierul raional Ruslan Delogramatic a propus candidatura dlui Ion Galus. 

Consilierul raional Oleg Cernei a propus să se respecte criteriul democrației, așa încât, 

președintele ședinței să fie ales prin rotație, respectîndu-se echitatea. Dumnealui a îndemnat 

ca de această dată să fie ales președinte din partea PSRM, după care să urmeze PAS și 

următoarele fracțiuni, conform ordinii. Astfel se va evidenția o conlucrare, iar Consiliul va 

demonstra că este acel organ deliberativ, care reprezintă interesul cetățenilor.  

Secretarul Consiliului a supus votului candiaturile parvenite: 

Pentru dl Alexandru Străjescu: 

AU VOTAT: Pro – 14; Contra – 16;   Abținut – 1. 

 Pentru dl Ion Galus: 

AU VOTAT: Pro – 17; Contra – 10;   Abținut – 5. 
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S-A DECIS: De ales în calitate de Preşedinte al şedinţei extraordinare din 31 

ianuarie 2020, consilierul Ion Galus. 

 

Consilierul raional Vasile Luca a întrebat dacă consilierii noi desemnați au dreptul la 

vot. Aici, dl Gheorghe Ungureanu a informat că dumnealor deja li s-au atribuit mandatele de 

consilier prin hotrârea Comisiei Electorale Centrale, iar Consiliul va decide din ce Comisii 

consultative de specialitate, dumnealor vor face parte.   

Președintele ședinței a solicitat candidaturi pentru Comisia de numărare a 

voturilor.  

Consilierii raionali au propus următoarele candidaturi pentru Comisia de 

numărare a voturilor: dl Vasile Brega și dna Anna Orlovscaia.  

Președintele ședinței dl Ion Galus, a supus votului candidaturile dlui Vasile Brega și 

dnei Anna Orlovscaia. 

 

AU VOTAT: Pro – 32, Contra – 0.   Abținut – 0. 

 

S-A DECIS: Comisia de numărare a voturilor să fie compusă din consilierii: Vasile 

Brega și Anna Orlovscaia. 

Consilierul raional Oleg Cernei, a menționat că pe pagina web a Consiliului raional a 

fost plasat proiectul de decizie nr. 8. “Cu privire la examinarea notificării emise de către Oficiul 

Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat”, însă la Comisia de specialitate i-a fost înmânată o altă 

variantă a proiectului. Dumnealui a întrebat, care proiect va fi examinat în cadrul ședinței. 

 Președintele ședinței dl Ion Galus a răspuns că va fi supusă examinării ultima variantă, 

expusă în urma consultărilor publice.  

Consilierul raional Oleg Cernei, a accentuat că nu este corect de a precăuta a doua 

variantă a proiectului, ci trebuie de luat ca bază acel document care a fost prezentat consilierilor 

inițial. În viziunea dumnealui, examinarea proiectului, modificat în urma consultărilor publice, 

va servi drept temei pentru sesizare din partea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat.  

Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a anunțat să fie considerată 

valabilă, a doua variantă a proiectului de decizie, accentuînd prevederile Legii privind 

transparența decizională și anume, capitolul privind consultările publice. Dumnealui a afirmat că 

ultima variantă prezentată, a fost îmbunătățită după ce au parvenit anumite opinii din partea 

publicului. 

Consilierul raional Oleg Cernei a susținut că procedura de consultare publică, se 

realizează până la emiterea dispoziției Președintelui raionului, de convocare a ședinței 

Consiliului raional. În cazul dat, s-a reiterat ca primul proiect să fie examinat de bază și anume la 

el de efectuat modificări. 
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Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a evidențiat că procesul de 

elaborare a proiectului de decizie se finalizează odată cu votarea acestuia. 

Președintele ședinței dl Ion Galus, a supus votului ordinea de zi ca bază, propusă de 

președintele raionului: 

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în 

componența Comisiilor consultative de specialitate. 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică. 

2. Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 "Cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua".  

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe. 

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-

limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru 

asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului 

raional. 

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică. 

4. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model DACIA 

LODGY (proprietate publică privată a raionului)din gestiunea Aparatului Președintelui raionului 

în gestiunea Direcției Educație. 

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică. 

5. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model SKODA 

OCTAVIA ELEGANCE din proprietate publică privată a raionului (gestionar Aparatul 

Președintelui raionului) în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional.  

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică.  

 6. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Întreprinderii Municipale “Biroul de 

proiectare și Sistematizare al raionului Sîngerei”.  

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie.  

7. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în 

gestiunea IP Gimnaziul Dobrogea Veche.  

Raportor: E. Bîrsan- director Gimnaziu Dobrogea Veche. 

8. Cu privire la examinarea notificării emise de către Oficiul Teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat.  

Raportor: Gh. Ungureanu – secretar al Consiliului raional. 

9. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în 

cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna. 

      Raportor: Gh. Ungureanu – secretar al  Consiliului raional.   

http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/decizie_atribuire_mandatului_4.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/decizie_atribuire_mandatului_4.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_Modificare_ianuarie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_Modificare_ianuarie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
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Anunţuri, informaţii şi declaraţii. 

 

AU VOTAT: Pro – 32; Contra – 0;   Abținut – 0. 
 

Președintele ședinței, dl Ion Galus a făcut apelul raportorilor, constatînd că toți sunt 

prezenți. 

Președintele ședinței, dl Ion Galus a solicitat propuneri vis-à-vis de ordinea de zi. 

Consilierul raional Oleg Cernei, a propus ca proiectele de decizie: 

- nr. 3 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită 

al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea 

îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional.”; 

- nr. 4. “Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model DACIA 

LODGY (proprietate publică privată a raionului) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului 

în gestiunea Direcției Educație”; 

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică. 

-nr. 5. “Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model SKODA 

OCTAVIA ELEGANCE din proprietate publică privată a raionului (gestionar Aparatul 

Președintelui raionului) în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional”, să fie excluse din 

ordinea de zi și supuse reexaminării de către responsabili. Referitor la acestea, dl Oleg Cernei a 

informat că în cadrul ședinței Comisiei consultative nu s-a prezentat informație plauzibilă 

referitor la necesitatea aprobării lor. 

Consilierul raional Alexandru Străjescu, a propus ca subiectului nr. 8 “Cu privire la 

examinarea notificării emise de către Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat”, să i se 

atribuie numărul de ordine 2 (doi).  

 Președintele ședinței, dl Ion Galus a supus votului propunerea privind excluderea din 

ordinea de zi a chestiunii nr. 3 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-

limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de 

către subdiviziunile subordonate Consiliului raional”. 

AU VOTAT: Pro – 14; Contra – 15;   Abținut – 1. 

 

Notă: Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Președintele ședinței, dl Ion Galus a supus votului propunerea privind excluderea din 

ordinea de zi a chestiunii nr. 4. “Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului 

de serviciu de model DACIA LODGY (proprietate publică privată a raionului) din 

gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Direcției Educație”. 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_dacia_lodgy.docx


 5 

AU VOTAT: Pro – 14; Contra – 15;   Abținut – 1. 

 

Notă: Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Președintele ședinței, dl Ion Galus a supus votului propunerea privind excluderea din ordinea 

de zi a chestiunii nr. 5. “Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de 

serviciu de model SKODA OCTAVIA ELEGANCE din proprietate publică privată a 

raionului (gestionar Aparatul Președintelui raionului) în gestiunea economică a IMSP 

Spitalul Raional”. 

AU VOTAT: Pro – 14; Contra – 16;   Abținut – 1. 

 

Notă: Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Președintele ședinței, dl Ion Galus a supus votului propunerea atribuirii numărului de 

ordine 2 (doi), subiectului nr. 8 “Cu privire la examinarea notificării emise de către Oficiul 

Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat”. 

AU VOTAT: Pro – 10; Contra – 16;   Abținut – 4. 

 

Notă: Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 
Preşedintele şedinţei a propus spre examinare chestiunile din ordinea de zi. 

 

1. S-A EXAMINAT: 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi 

operarea modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate. 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică 

AU LUAT CUVÂNT: 

V. Tabarcea a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota informativă „Cu 

privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa 

Comisiilor consultative de specialitate”.  

În conformitate cu art. 43 alin (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Legea 

privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, Hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 

3594 din 15.01.2020 și nr. 3619 din 20.01.2020 ”Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul raional Sîngerei”, Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și 

atribuire a mandatelor de consilier,  

Consiliul raional, 

DECIDE: 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_transmitere_%C8%99coda-spital.docx
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1. Se ia act de prevederile Hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 3594 din 15.01.2020  și 

nr. 3619 din 20.01.2020 ”Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional 

Sîngerei”. (se anexează) 

2. Se aprobă modificări în textul Anexei nr.1 aprobată prin decizia Consiliului raional nr. 8/1 din 

23.11.2019”Cu privire la aprobarea nominală şi numerică a componenţei Comisiilor consultative 

de specialitate a Consiliului raional Sîngerei, pe durata mandatului 2019-2023”, după cum 

urmează: 

2.1. Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial  

- sintagma ”Tutunaru Tudor” se substituie prin sintagma ”Cazacu Gheorghe”. 

2.2. Comisia consultativă pentru Construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi 

protecţia mediului 

- sintagma ”Corcodel Grigore” se substituie prin sintagma ”Nerpii Vasile”. 

2.3. Comisia consultativă pentru Economie, finanțe și buget 

- sintagma ”Bîrsanu Ion” se substituie prin sintagma ”Cijevschi Gheorghe”. 

2.4. Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului 

- sintagma ”Erimei Iulian” se substituie prin sinatgma ”Butnariuc Ion”. 

3.  Serviciul Juridic () va efectua operarea modificărilor aprobate. 

4. Secretarul Consiliului raional (dl Gh. Ungureanu), va aduce la cunoştinţa persoanelor și 

factorilor de decizie interesate prevederile deciziei respective. 

5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative penru 

Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului (dl Delogramatic Ruslan). 

                      PREŞEDINTE 

Grigore Corcodel 

 

Întocmit 

Șef Secție Administrație Publică 

Vitalie Tabarcea 

 

Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislație, 

ordine și drepturile omului – a menţionat că avizul comisiei este pozitiv. 

Consilierul raional, Oleg Cernei a adus la cunoștință că odată cu atribuirea mandatului 

de consilier dlui Gheorghe Cazacu, fracțiunea PAS este constituită din 4 membri (Gheorghe 

Ichim, Maria Druga, Oleg Cernei și Gheorghe Cazacu), iar Partidul Politic “Demnitate și 

Adevăr” nu are fracțiune în cadrul Consiliului raional Sîngerei. 

Președintele ședinței, dl Ion Galus a menționat că odată cu declarația este necesar ca să 

fie prezentat și Procesul-Verbal al fracțiunii.  
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Notă: La momentul semnării Procesului-Verbal - Declarația scrisă în Procesul-Verbal 

de formare a fracțiunii PAS n-a fost prezentată pentru a fi anexată la dosarul ședinței.  

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.  

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate”.  

În conformitate cu art. 43 alin (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Legea 

privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, Hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 

3594 din 15.01.2020 și nr. 3619 din 20.01.2020 ”Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul raional Sîngerei”, Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și 

atribuire a mandatelor de consilier,  

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se ia act de prevederile Hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 3594 din 15.01.2020  și 

nr. 3619 din 20.01.2020 ”Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional 

Sîngerei”. (se anexează) 

2. Se aprobă modificări în textul Anexei nr.1 aprobată prin decizia Consiliului raional nr. 8/1 din 

23.11.2019 ”Cu privire la aprobarea nominală şi numerică a componenţei Comisiilor 

consultative de specialitate a Consiliului raional Sîngerei, pe durata mandatului 2019-2023”, 

după cum urmează: 

2.1. Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial  

- sintagma ”Tutunaru Tudor” se substituie prin sintagma ”Cazacu Gheorghe”. 

2.2. Comisia consultativă pentru Construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi 

protecţia mediului 

- sintagma ”Corcodel Grigore” se substituie prin sintagma ”Nerpii Vasile”. 

2.3. Comisia consultativă pentru Economie, finanțe și buget 

- sintagma ”Bîrsanu Ion” se substituie prin sintagma ”Cijevschi Gheorghe”. 

2.4. Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului 

- sintagma ”Erimei Iulian” se substituie prin sinatgma ”Butnariuc Ion”. 

3.  Serviciul Juridic () va efectua operarea modificărilor aprobate. 

4. Secretarul Consiliului raional (dl Gh. Ungureanu), va aduce la cunoştinţă persoanelor și 

factorilor de decizie interesate prevederile deciziei respective. 

5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative penru 

Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului (dl Delogramatic Ruslan). 

AU VOTAT: Pro – 32; Contra – 0;  Abținut – 0. 
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2. S-A EXAMINAT: 2.  Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 "Cu 

privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua".  

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe. 

AU LUAT CUVÂNT: 

O. Banaru a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota informativă privind 

modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru 

anul 2020, în lectura a doua”. 

       În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019, art.43 alin.(1) 

lit.b) al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii cu privire la actele 

normative nr.100/2017, art.55 alin.(5), art.60 alin.(5) şi art.61 alin.(1) ale Legii finanţelor publice 

şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.24 alin.(1) și art.28 al Legii privind finanţele 

publice locale nr.397/2003, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea 

bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.209/ 2015, Consiliul raional   

          D E C I D E:       

        1. Decizia nr.10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 

2020, în lectura a doua” cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum 

urmează: 

       1.1. La punctul 1.1. sintagma „Bugetul raional pentru anul 2020 la partea de venituri în suma 

de 247680,5 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 246678,0 mii lei cu sold bugetar / sursa 

de finanțare 1002,5 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și 

bugetul raional” se substituie cu sintagma „Bugetul raional pe anul 2020  la partea de venituri în 

suma de  246935,9 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 244533,4 mii lei cu sold bugetar / 

sursa de finanțare 1002,5 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat 

și bugetul raional, cu deficit / sursa de finanţare din soldul în cont, în sumă de 1400,0 mii lei. 

       1.2. Anexele: nr.1 ”Sinteza  indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional 

pe anul 2020”, nr.3 ”Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2020”, nr.4 

“Resursele şi cheltuielile bugetului raional pe anul 2020 conform clasificației funcționale și pe 

programe”, nr.5 ”Transferurile primite de la bugetul de stat către bugetul raional pentru anul 

2020” , nr.6 ”Bugetele instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate 

din bugetul raional pe anul 2020”,  se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1, nr.2, nr.3, 

nr.4 și nr.5 la prezenta decizie).   

       2. Repartizarea mijloacelor bugetare se va efectua conform Anexei nr.6 la prezenta decizie. 

       3. Direcţia Finanţe (dl O.Banaru), se desemnează responsabil  pentru realizarea deciziei date.  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_Modificare_ianuarie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_Modificare_ianuarie_2020.doc
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4. Controlul asupra realizării deciziei, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

Economie, Finanţe şi Buget (dl.I.Cebotari).  

 

PREŞEDINTE 

Grigore Corcodel 

Întocmit 

Șef Direcție Finanțe 

O. Banaru 

  

 Notă: Totodată, raportorul Octavian Banaru a solicitat ca în textul punctului 3 și al 

subpunctului 3.1 al anexei nr. 6 “Repartizarea mijloacelor bugetare”, cifra de “150000,00 lei” 

să fie substituită cu cifra de “217 890,00 lei”. În continuare dl O. Banaru a prezentat 

completările parvenite la această anexă cu punctele:  

4.2. “Pentru acordarea ajutorului financiar unic cet. Oboroc Oleg, domiciliat în s.Heciul Nou, 

pentru acoperirea parțială a cheltuielilor la efectuarea tratamentului medical, în sumă de 10000,00 

lei”. 

4.3. “Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, pentru procurarea și instalarea camerelor 

de luat vederi la Centrul de plasare temporară pentru copii în situații de risc ”Raza Soarelui”, în 

sumă de 28808,00 lei”. 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget 

– a menţionat că avizul comisiei este pozitiv. 

Consilierul raional, Oleg Cernei a propus ca pentru următoarea ședință să fie inclusă 

chestiunea privind Constituirea fondului pentru contribuții la proiectele în care sunt implicate 

autoritățile APL. O altă ideea expusă de dumnealui a fost, necesitatea analizei minuțioase în 

comun cu Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, a cererilor adresate către Consiliul 

raional, pentru acordarea ajutoarelor financiare. Dumnealui a accentuat că este nevoie de a 

pregăti un proiect de decizie care ar viza crearea Comisiei Fondului de rezervă, de competența 

căreia va ține examinarea unor asemenea cereri.  

Consilierul raional, Vasile Luca a spus că în raion sunt grădinițe, ce necesită reparație 

și alocarea mijloacelor financiare.  

La cele expuse dl Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe a informat că în gestiunea 

Consiliului raional sunt 2 școli primare-grădinițe, iar celelalte grădinițe din raion sunt în 

gestiunea APL I. 

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.  

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 

19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”. 

       În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019, art.43 alin.(1) 

lit.b) al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii cu privire la actele 
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normative nr.100/2017, art.55 alin.(5), art.60 alin.(5) şi art.61 alin.(1) ale Legii finanţelor publice 

şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.24 alin.(1) și art.28 al Legii privind finanţele 

publice locale nr.397/2003, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea 

bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.209/ 2015, Consiliul raional   

          D E C I D E:       

        1. Decizia nr.10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 

2020, în lectura a doua” cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum 

urmează: 

       1.1. La punctul 1.1. sintagma „Bugetul raional pentru anul 2020 la partea de venituri în suma 

de 247680,5 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 246678,0 mii lei cu sold bugetar / sursa 

de finanțare 1002,5 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și 

bugetul raional” se substituie cu sintagma „Bugetul raional pe anul 2020  la partea de venituri în 

suma de  246935,9 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 244533,4 mii lei cu sold bugetar / 

sursa de finanțare 1002,5 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat 

și bugetul raional, cu deficit / sursa de finanţare din soldul în cont, în sumă de 1400,0 mii lei. 

       1.2. Anexele: nr.1 ”Sinteza  indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional 

pe anul 2020”, nr.3 ”Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2020”, nr.4 

“Resursele şi cheltuielile bugetului raional pe anul 2020 conform clasificației funcționale și pe 

programe”, nr.5 ”Transferurile primite de la bugetul de stat către bugetul raional pentru anul 

2020” , nr.6 ”Bugetele instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate 

din bugetul raional pe anul 2020”,  se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1, nr.2, nr.3, 

nr.4 și nr.5 la prezenta decizie).   

       2. Repartizarea mijloacelor bugetare se va efectua conform Anexei nr.6 la prezenta decizie. 

       3. Direcţia Finanţe (dl O.Banaru), se desemnează responsabil  pentru realizarea deciziei date.  

4. Controlul asupra realizării deciziei, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

Economie, Finanţe şi Buget (dl.I.Cebotari).  

 

AU VOTAT: Pro – 22; Contra – 10;  Abținut – 0. 

 

3. S-A EXAMINAT: 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea 

numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru 

asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional. 

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică. 

AU LUAT CUVÂNT:   

http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_01.2020/Decizia_regulament_autoturisme.doc
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A. Guțu a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere Nota informativă “Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de 

serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor 

de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional”. 

        În temeiul prevederilor art.43. alin.(1) lit.c) al Legii privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, p.2. al Hotărîrii Guvernului 

nr.1404/2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile 

administraţiei publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional  

         D E C I D E: 

        1. Se aprobă Regulamentul privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al 

autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea 

îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional (Anexa 

nr.1). 

       2. Președintele raionului (dl Gr. Corcodel) se desemnează responsabil pentru realizarea 

prezentei decizii. 

       3. Decizia Consiliului raional nr.3/4 din 23.05.2019 Cu privire la aprobarea parcursului-

limită anual al autoturismelor de serviciu din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional se 

abrogă. 

       4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, Finanțe și Buget (dl I. Cebotari). 

                                                                PREŞEDINTE 

             Grigore Corcodel 

 

Întocmit 

Șef SATEE 

A. Guțu 

 

 Consilierul raional, dl Petru Gherman a menționat că era binevenit de scris în proiect, 

anul producerii și procurării automobilelor. Pe lângă aceasta, era cazul de stipulat unde vor fi 

parcate mașinile de serviciu în timp de noapte și week-end, iar dacă este cazul utilizării acestora 

în afara orelor de muncă, să se emită dispoziția Președintelui raionului, ce va confirma stricta 

necesitate a folosinței. 

 Președintele ședinței dl Ion Galus a remarcat că în sarcina conducerii raionului se 

stabilește perfecționarea Regulamentului, luîndu-se în vedere obiecțiile parvenite. 

 Consilierul raional, Oleg Cernei a întrebat cîți șoferi sunt angajați, pentru cele 13 unități 

de transport și a susținut părerea dlui Petru Gherman privind includerea anului producerii și 

procurării automobilelor. 

http://lex.justice.md/md/378680/
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 A. Guțu, șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică a răspuns că în cadrul 

Aparatului Președintelui raionului, sunt 3 șoferi.  

 Consilierul raional, Oleg Cernei a spus că parcursul –limită de 105 000 km, pentru 

conducerea raionului este prea mare. 

 O. Banaru, șef Direcție Finanțe a explicat că acest parcurs este stabilit cu rezervă, 

fiindcă uneori autoturismele se pot defecta, iar numărul unităților de transport (autoturisme de 

serviciu) a rămas același ca și în anul 2019.   

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.  

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită 

anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către 

subdiviziunile subordonate Consiliului raional”. 

        În temeiul prevederilor art.43. alin.(1) lit.c) al Legii privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, p.2. al Hotărîrii Guvernului 

nr.1404/2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile 

administraţiei publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional  

         D E C I D E: 

        1. Se aprobă Regulamentul privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al 

autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea 

îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional (Anexa 

nr.1). 

       2. Președintele raionului (dl Gr. Corcodel) se desemnează responsabil pentru realizarea 

prezentei decizii. 

       3. Decizia Consiliului raional nr.3/4 din 23.05.2019 Cu privire la aprobarea parcursului-

limită anual al autoturismelor de serviciu din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional se 

abrogă. 

       4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, Finanțe și Buget (dl I. Cebotari). 

AU VOTAT: Pro – 17; Contra – 10;  Abținut – 5. 

4. S-A EXAMINAT: 4. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de 

model DACIA LODGY (proprietate publică domeniul privat al raionului) din gestiunea 

Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Direcției Educație  

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică. 

AU LUAT CUVÂNT:  

A. Guțu a prezentat proiectul de decizie: 

http://lex.justice.md/md/378680/


 13 

 Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a 

automobilului de serviciu de model DACIA LODGY (proprietate publică domeniul privat al 

raionului) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Direcției Educație”. 

        În temeiul prevederilor art.43. alin.(1) lit.c) al Legii nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală, Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, 

Demersului Direcției Educație nr.11 din 11.01.2020 privind solicitarea transmiterii în gestiune a 

unității de transport DACIA LODGY procurată din contul surselor Bugetului raional, pentru 

acoperirea necesităților de serviciu, Consiliul raional   

        D E C I D E: 

      1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu (proprietate publică 

domeniul privat al raionului) de model DACIA LODGY nr. de uzină UU1J9220263298558 nr. 

de înmatriculare BXI 987, stare tehnică “nou”, costul 276360,00 lei  din gestiunea Aparatului 

Președintelui raionului în gestiunea Direcției Educație. 

      2. Se instituie comisia de transmitere-primire a automobilului proprietate publică domeniul 

privat în următoarea componenţă: 

Ion Bîrsanu      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

         membrii comisiei: 

Ala Doagă  -  Contabil-șef, serviciu financiar al Aparatului Președintelui raionului; 

               Octavian Banaru  -  Șef, Direcţia Finanţe;                     

         Andrei Guțu  -  Șef, Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică; 

         Mihail Curciuc – Șef-interimar, Direcția Educație; 

         Ion Popescu – Inginer mecanic, Direcția Educație; 

         Chira Svetlana - Contabil-şef, Direcția Educație. 

      3. Comisia de transmitere-primire (dl I. Bîrsanu) va asigura întocmirea actelor de 

transmitere-primire în termen de 30 zile lucrătoare. 

       4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, Finanțe și Buget (dl I. Cebotari). 

 

       PREȘEDINTE 

          Grigore CORCODEL 

Întocmit 

Șef SATEE 

A. Guțu 
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Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget 

– a menţionat că la aprobarea avizului pentru chestiunea în cauză, Comisia nu s-a expus asupra 

tipului acestuia, pozitiv sau negativ, avînd în vedere paritatea de voturi. 

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.  

S-A DECIS: 

 Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a 

automobilului de serviciu de model DACIA LODGY (proprietate publică domeniul privat al 

raionului) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Direcției Educație”. 

        În temeiul prevederilor art.43. alin.(1) lit.c) al Legii nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală, Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, 

Demersului Direcției Educație nr.11 din 11.01.2020 privind solicitarea transmiterii în gestiune a 

unității de transport DACIA LODGY procurată din contul surselor Bugetului raional, pentru 

acoperirea necesităților de serviciu, Consiliul raional   

        D E C I D E: 

      1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu (proprietate publică 

domeniul privat al raionului) de model DACIA LODGY nr. de uzină UU1J9220263298558 nr. 

de înmatriculare BXI 987, stare tehnică “nou”, costul 276360,00 lei  din gestiunea Aparatului 

Președintelui raionului în gestiunea Direcției Educație. 

      2. Se instituie comisia de transmitere-primire a automobilului proprietate publică domeniul 

privat în următoarea componenţă: 

Ion Bîrsanu      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

         membrii comisiei: 

Ala Doagă  -  Contabil-șef, serviciu financiar al Aparatului Președintelui raionului; 

               Octavian Banaru  -  Șef, Direcţia Finanţe;                     

         Andrei Guțu  -  Șef, Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică; 

         Mihail Curciuc – Șef, interimar, Direcția Educație; 

         Ion Popescu – Inginer mecanic, Direcția Educație; 

         Chira Svetlana - Contabil-şef, Direcția Educație. 

      3. Comisia de transmitere-primire (dl I. Bîrsanu) va asigura întocmirea actelor de 

transmitere-primire în termen de 30 zile lucrătoare. 

       4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, Finanțe și Buget (dl I. Cebotari). 

 



 15 

AU VOTAT: Pro – 18; Contra – 5;  Abținut – 5. 

 

5. S-A EXAMINAT: 5. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de 

model ȘKODA OCTAVIA ELEGANCE  (proprietate publică domeniul privat al raionului) din 

gestiunea Aparatul Președintelui raionului, în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional. 

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică. 

AU LUAT CUVÂNT:  

A. Guțu a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la 

transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model SKODA OCTAVIA 

ELEGANCE (proprietate publică domeniul privat al raionului) din gestiunea Aparatul 

Președintelui raionului, în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional”. 

        În temeiul prevederilor art.43. alin.(1) lit.c) al Legii nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală, Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, 

pct.15/sub.8 al Regulamentului IMSP Spitalul Raional Sîngerei, aprobat prin Decizia Consiliului 

raional Sîngerei nr.5/10 din 28.09.17, Demersului IMSP Spitalul Raional nr.40 din 16.01.2020 

privind transmiterea unei unități de transport, pentru soluționarea problemei ce ține de 

transportul de serviciu, Consiliul raional, 

        D E C I D E: 

      1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model SKODA 

OCTAVIA ELEGANCE anul 2004, nr. de uzină TMBBL41U148740268, nr. de înmatriculare 

BXI 944, costul 232017,50, lei, (proprietate publică domeniul privat al raionului), din gestiunea 

Aparatului Președintelui raionului, în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional. 

      2. Se instituie comisia de transmitere-primire a automobilului sus menționat în următoarea 

componenţă: 

Ion Bîrsanu      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

         membrii comisiei: 

Ala Doagă  -  Contabil-șef, serviciu financiar al Aparatului Președintelui raionului; 

               Octavian Banaru  -  Șef, Direcţie Finanţe;                     

         Andrei Guțu  -  Șef, Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică; 

         Lilian Brînză – Director, IMSP Spitalul Raional Sîngerei; 

         Nicolae Babinciuc – Șef, Serviciu Gospodărire IMSP Spitalul Raional Sîngerei; 

         Svetlana Crigan - Contabil-şef, IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 
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      3. Comisia de transmitere-primire (dl I. Bîrsanu) va asigura întocmirea actelor de 

transmitere-primire în termen de 30 zile lucrătoare. 

       4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, Finanțe și Buget (dl I. Cebotari). 

PREȘEDINTE 

           Grigore CORCODEL 

Întocmit 

Șef SATEE 

A. Guțu 

 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget 

– a menţionat că la aprobarea avizului pentru chestiunea în cauză, Comisia nu s-a expus asupra 

tipului acestuia, pozitiv sau negativ, avînd în vedere paritatea de voturi. 

 Președintele ședinței a supus votului proiectul de decizie:  

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a 

automobilului de serviciu de model SKODA OCTAVIA ELEGANCE (proprietate publică 

domeniul privat al raionului) din gestiunea Aparatul Președintelui raionului, în gestiunea 

economică a IMSP Spitalul Raional”. 

        În temeiul prevederilor art.43. alin.(1) lit.c) al Legii nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală, Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, 

pct.15/sub.8 al Regulamentului IMSP Spitalul Raional Sîngerei, aprobat prin Decizia Consiliului 

raional Sîngerei nr.5/10 din 28.09.17, Demersului IMSP Spitalul Raional nr.40 din 16.01.2020 

privind transmiterea unei unități de transport, pentru soluționarea problemei ce ține de 

transportul de serviciu, Consiliul raional, 

        D E C I D E: 

      1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model SKODA 

OCTAVIA ELEGANCE anul 2004, nr. de uzină TMBBL41U148740268, nr. de înmatriculare 

BXI 944, costul 232017,50, lei, (proprietate publică domeniul privat al raionului), din gestiunea 

Aparatului Președintelui raionului, în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional. 

      2. Se instituie comisia de transmitere-primire a automobilului sus menționat în următoarea 

componenţă: 

Ion Bîrsanu      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

         membrii comisiei: 

Ala Doagă  -  Contabil-șef, serviciu financiar al Aparatului Președintelui raionului; 
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               Octavian Banaru  -  Șef, Direcţie Finanţe;                     

         Andrei Guțu  -  Șef, Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică; 

         Lilian Brînză – Director, IMSP Spitalul Raional Sîngerei; 

         Nicolae Babinciuc – Șef, Serviciu Gospodărire IMSP Spitalul Raional Sîngerei; 

         Svetlana Crigan - Contabil-şef, IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 

      3. Comisia de transmitere-primire (dl I. Bîrsanu) va asigura întocmirea actelor de 

transmitere-primire în termen de 30 zile lucrătoare. 

       4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, Finanțe și Buget (dl I. Cebotari). 

AU VOTAT: Pro – 28; Contra – 0;  Abținut – 3. 

6. S-A EXAMINAT: 6. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Întreprinderii 

Municipale “Biroul de proiectare și Sistematizare al raionului Sîngerei”.  

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie.  

AU LUAT CUVÂNT:  

V. Serbușca  a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la 

iniţierea procedurii de dizolvare a Întreprinderii Municipale ,,Biroul de proiectare şi 

Sistematizare al raionului Sîngerei”, art. 43 al Legii 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală; Legea 523-XIV din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale, Legea nr.246 din 23.11. 2017 ,,Cu privire la întreprinderea  de 

stat şi întreprinderea municipală.”, art.13.,conform Statutului Întreprinderii Municipale,  

Consiliul Raional, 

                                                            D E C I D E: 

 1. Se aprobă dizolvarea Întreprinderii Municipale ,,Biroul de proiectare şi Sistematizare al 

raionului Sîngerei” cu derularea procedurii de lichidare. 

2. Se instituie comisia de lichidare a Întreprinderii Municipale  în următoarea componenţă: 

  - Bîrsanu Ion, vicepreşedintele raionului - preşedintele comisiei  de lichidare; 

  -  Sîrbu Viorel, administratorul Întreprinderii Municipale – membru; 

  - Rotari Tatiana, contabil superior, srviciul financiar din cadrul Aparatului Preşedintelui – 

membru; 

  -   Mocanu Elena, contabilul Întreprinderii Municipale – membru. 

3. Se desemnează Preşedintele raionului să asigure  organizarea şi realizarea deciziei în cauză. 

4. Controlul realizării deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

Economie, finanţe şi buget (CEBOTARI Ivan). 

         PREȘEDINTE 

                 Grigore CORCODEL 
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Întocmit 

Șef Secție Economie 

V. Serbușca 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățământ, cultură, sport, 

tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte - a menţionat că avizul comisiei 

este pozitiv. 

Alexandru Străjescu, președintele Comisiei consultative pentru Construcții, 

arhitectură, gospodărie comunală, energie și protecția mediului – a menţionat că avizul 

comisiei este pozitiv. 

Notă:  Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc. 

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.  

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la iniţierea procedurii de 

dizolvare a Întreprinderii Municipale ,,Biroul de proiectare şi Sistematizare al raionului 

Sîngerei”, art. 43 al Legii 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legea 

523-XIV din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 

Legea nr.246 din 23.11. 2017 ,,Cu privire la întreprinderea  de stat şi întreprinderea municipală.”, 

art.13.,conform Statutului Întreprinderii Municipale,  

Consiliul Raional, 

                                                            D E C I D E: 

 1. Se aprobă dizolvarea Întreprinderii Municipale ,,Biroul de proiectare şi Sistematizare al 

raionului Sîngerei” cu derularea procedurii de lichidare. 

2. Se instituie comisia de lichidare a Întreprinderii Municipale  în următoarea componenţă: 

  - Bîrsanu Ion, vicepreşedintele raionului - preşedintele comisiei  de lichidare; 

  -  Sîrbu Viorel, administratorul Întreprinderii Municipale – membru; 

  - Rotari Tatiana, contabil superior, srviciul financiar din cadrul Aparatului Preşedintelui – 

membru; 

  -   Mocanu Elena, contabilul Întreprinderii Municipale – membru. 

3. Se desemnează Preşedintele raionului să asigure  organizarea şi realizarea deciziei în cauză. 

4. Controlul realizării deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

Economie, finanţe şi buget (CEBOTARI Ivan). 

     AU VOTAT: Pro – 27;  Contra – 0;  Abținut – 1. 

 

7. S-A EXAMINAT: 7.  Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace 

fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul Dobrogea Veche.  

Raportor: E. Bîrsan- director Gimnaziu Dobrogea Veche. 

AU LUAT CUVÂNT:  



 19 

E. Bîrsan  a prezentat proiectul de decizie: Având în vedere nota de informativă ,,Privind 

autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în  gestiunea  I.P. 

„Gimnaziul  Dobrogea  Veche””. 

 În temeiul art. 43 alin (2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administrația 

publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat 

prin  Hotărîrea Guvernului RM nr.500 din 12.05.1998 Actele de defectare a obiectelor din 12 

noiembrie eliberate de PROTEHSUPORT, ordinul conducătorului instituției  I.P. „Gimnaziul 

Dobrogea Veche” Bîrsan Elena nr.11 din 30.10.2019, Cu privire la instituirea comisiei privind 

casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, Consiliul raional Sîngerei: 

DECIDE: 

      1. Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, administrate de  I.P 

„Gimnaziul Dobrogea Veche” conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi 

casate (anexa).  

       2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru prelucrare și afinare întreprinderii care 

dispune de licența pentru dreptul de a efectua această activitate.  

       3. Responsabil pentru organizarea şi realizarea deciziei în cauză se desemnează 

vicepreşedintele raionului domnul Tutunaru Tudor şi directorul instituției  IP „Gimnaziului  

DobrogeaVeche” (Bîrsan  Elena).  

       4. Controlul asupra realizării decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

Economie, Finanţe  şi buget   (dl I.Cebotari) . 

         PREȘEDINTE 

                 Grigore CORCODEL 

Întocmit 

Director Gimnaziu Dobrogea Veche 

E. Bîrsan 

 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățământ, cultură, sport, 

tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte - a menţionat că avizul comisiei 

este pozitiv. 

Consilierul raional, Vasili Marandiuc a întrebat unde se păstrează obiectele ce trebuie 

casate. 

E. Bîrsan, director Gimnaziu Dobrogea Veche a răspuns că în incinta Gimnaziului este 

o încăpere special amenajată, unde sunt depozitate. Dumneaei a adus la cunoștință că o parte din 

ele vor fi predate Muzeului școlar, iar altele vor fi direcționate ca fier uzat.  

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.  
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S-A DECIS: Având în vedere nota informativă ,,Privind autorizarea casării bunurilor uzate, 

raportate la mijloace fixe, aflate în  gestiunea  I.P. „Gimnaziul  Dobrogea  Veche”” 

 În temeiul art. 43 alin (2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administrația 

publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat 

prin  Hotărîrea Guvernului RM nr.500 din 12.05.1998 Actele de defectare a obiectelor din 12 

noiembrie eliberate de PROTEHSUPORT, ordinul conducătorului instituției  I.P. „Gimnaziul 

Dobrogea Veche” Bîrsan Elena nr.11 din 30.10.2019, Cu privire la instituirea comisiei privind 

casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe. 

Consiliul raional Sîngerei: 

DECIDE: 

      1. Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, administrate de  I.P 

„Gimnaziul Dobrogea Veche” conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi 

casate (anexa) 

       2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru prelucrare și afinare întreprinderii care 

dispune de licența pentru dreptul de a efectua această activitate.  

       3. Responsabil pentru organizarea şi realizarea deciziei în cauză se desemnează 

vicepreşedintele raionului domnul Tutunaru Tudor şi directorul instituției  IP „Gimnaziului  

DobrogeaVeche” ( Bîrsan  Elena).  

       4.Controlul asupra realizării decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

Economie, Finanţe  şi buget   (dl I.Cebotari) . 

AU VOTAT: Pro – 30;  Contra – 0;  Abținut – 0. 

 

8. S-A EXAMINAT: 8. Cu privire la examinarea notificării emise de către Oficiul 

Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.  

Raportor: Gh. Ungureanu – secretar al Consiliului raional. 

Consilierul raional, Oleg Cernei a propus să se ia o pauză de 15 min., fiindcă întrebarea 

dată necesită a mai fi consultată. 

Notă: La ora 1113, consilierul raional Gheorghe Cazacu s-a prezentat la ședință. 

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea în cauză:  

AU VOTAT: Pro – 16;  Contra – 16;  Abținut – 0. 

Președintele ședinței, a anunțat pauza de 15 minute.  

Notă: După pauză, Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a efectuat 

apelul consilierilor și a constatat că sunt prezenți 33 consilieri din 33. 

 Președintele ședinței, dl Ion Galus a solicitat consilierilor, ca în momentul luărilor de 

cuvânt să se formuleze clar întrebările și propunerile.  
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AU LUAT CUVÂNT:  

Gh. Ungureanu a prezentat examinarea Notificării emise de către Oficiul Teritorial Bălți 

al Cancelariei de Stat, apoi următorul proiect de decizie: 

 În conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 

19.07.2018, Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală și în temeiul 

Notificării emise de Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat la 27.12.2019. 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se ia act de Notificarea nr. 1304/OT1 -1106 din 27.12.2019, emisă de  Oficiul 

Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. (se anexează) 

2. Examinînd circumstanțele invocate, Consiliul raional constată drept nefondate și 

lipsite de suport juridic argumentele Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

3. Se reconfirmă poziția privind legalitatea și temeinicia deciziilor aprobate în cadrul 

ședinței Consiliului raional din 27.11.2019.  

4. Secretarul Consiliului raional, Va aduce la cunoștința Oficiului Teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat și a persoanelor interesate, decizia în cauză.  

5. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

Etică, legislație, ordine și drepturile omului  (R. Delogramatic). 

PREȘEDINTE 

             Grigore CORCODEL 

Întocmit 

Secretar al Consiliului raional 

Gh. Ungureanu 

 

 Consilierul raional, Oleg Cernei a întrebat cînd a fost înregistrată solicitarea 

grupului de consilieri, privind convocarea ședinței extraordinare la 27.11.2019. 

 Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a răspuns că cererea a 

fost recepționată la 23.11.2019 și conținutul acesteia fiind făcut public, în aceeași zi.. Dat 

fiind faptul că 23.11.2019 era zi de odihnă, nu a fost posibilă aplicarea ștampilei de 

intrare, însă la 25.11.2019 (luni), cererea a primit număr de înregistrare cu data 

recepționării (23.11.2019).  

 Consilierul raional, Oleg Cernei a contrazis ideea expusă mai sus de raportor, 

menționînd că cererea se consideră depusă juridic, doar la momentul înregistrării acesteia 

în Cancelarie, doar după aceasta Secretarul Consiliului era în drept să acționeze pentru 

convocarea ședinței.  
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 Președintele ședinței, dl Ion Galus a făcut referință la faptul că se calculează 

termenul de la momentul producerii evenimentului și nu de la momentul înregistrării 

acestuia. 

 Consilierul raional, Vasile Luca a fost de accord, că înregistrarea solicitării cu data 

de 23.11.2019 este incorectă.   

 Secretarul Consiliului, Gheorghe Ungureanu a stipulat că înregistrarea în 

Cancelarie a solicitării a fost o mișcare tehnică, însă recepționarea acesteia și aducerea la 

cunoștință publică  a conținutului cererii s-a produs la 23.11.2019.  

Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei pentru Etică, legislație, ordine și 

drepturile omului - a menţionat că avizul comisiei este negativ. 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățământ, cultură, sport, 

tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte - a menţionat că avizul comisiei 

este pozitiv. 

Alexandru Străjescu, președintele Comisiei consultative pentru Construcții, 

arhitectură, gospodărie comunală, energie și protecția mediului – a menţionat că avizul 

comisiei este pozitiv, cu propunerea de a fi abrogate deciziile din 27.11.2019. 

Gheorghe Iamandii, președintele Comisiei pentru Complexul Agroindustrial - a 

menţionat că avizul comisiei este pozitiv. 

Consilierul raional, Oleg Cernei, a stipulat că alegerea președintelui și vicepreședinților 

raionului, este o chestiune foarte importantă, iar ședința din 27.11.2019 a fost organizată în 

grabă. Dumnealui a propus să se aprobe modificări la prima variantă a proiectului de decizie, 

prezentat consilierilor, și anume punctele 1 și 2 să aibă următorul conținut: 

1. Se ia act de examinarea Notificării emise de Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de 

Stat.  

2. Se abrogă deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei, în cadrul ședinței 

extraordinare din 27.11.2019.  

Consilierul raional, Alexandru Străjescu a exprimat ideea că dacă Cancelaria de Stat a 

considerat că deciziile au fost aprobate cu anumite încălcări, atunci Consiliul raional trebuie să 

îndeplinească cererea de abrogare a deciziilor.  

Consilierul raional, Vasile Luca a menționat că în caz de neexecutare a solicitării 

Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, asupra cazului dat se va expune Instanța de 

Judecată. Dumnealui a dat citire cerințelor punctate în Notificare.  

Consilierul raional, Ion Roșca a propus să se încheie dezbaterile și a supune votului 

proiectul de decizie ca bază, prezentat în urma consultărilor publice.  
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Președintele ședinței dl Ion Galus, a susținut că pentru o anumită claritate este necesar 

de a constata caracterul ședinței și deciziilor aprobate la 27.11.2019. Odată ce ședința a fost 

extraordinară, se înțelege că aceasta a fost convocată și desfășurată legal, în termenul stabilit de 

lege. Dumnealui consideră că abrogarea deciziilor din 27.11.2019, va perturba activitatea 

instituțiilor administrației publice.  

Consilierul raional, Oleg Cernei – a întrebat cîte voturi sunt necesare pentru aprobarea 

acestui proiect.  

Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu – a răspuns că este important 

ca pentru publicul prezent în sală să se expună clar numărul de voturi “Pro”, “Contra”, 

“Abținut”. Totodată, dumnealui a făcut referire la art. 20 al Legii privind administrația publică, 

nr. 436 din 28.12.2006, conform căruia “În cazul în care secretarul consiliului consideră că 

decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului 

reexaminarea acestei decizii”. 

Consilierul raional, Oleg Cernei – a spus că proiectele de decizii cu caracter de 

patrimoniu și mijloace financiare se aprobă cu votul 50+1 din consilierii aleși, iar deciziile cu alt 

caracter se aprobă cu votul 50+1 din consilierii prezenți. 

Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a reiterat că proiectul de 

decizie, expus în urma consultărilor publice este întocmit conform prevederilor legale. În 

continuare, dumnealui dat citire art. 68, al. 4 al Legii privind administrația publică locală “ În 

cazul în care, în termenul stabilit la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a menţinut poziţia sau 

nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de 

contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a 

modifica sau de a abroga actul contestat…”. 

Consilierul raional, Oleg Cernei a întrebat care proiect de decizie va fi supus votului. 

Președintele ședinței dl Ion Galus a răspuns că se supune votului proiectul de decizie ca 

bază, expus în urma consultărilor publice.  

S-A DECIS: În conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 

din 19.07.2018, Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală și în temeiul 

Notificării emise de Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat la 27.12.2019. 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se ia act de Notificarea nr. 1304/OT1 -1106 din 27.12.2019, emisă de  Oficiul 

Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. (se anexează) 

2. Examinînd circumstanțele invocate, Consiliul raional constată drept nefondate și 

lipsite de suport juridic argumentele Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

3. Se reconfirmă poziția privind legalitatea și temeinicia deciziilor aprobate în cadrul 

ședinței Consiliului raional din 27.11.2019.  
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4. Secretarul Consiliului raional, Va aduce la cunoștința Oficiului Teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat și a persoanelor interesate, decizia în cauză.  

5. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

Etică, legislație, ordine și drepturile omului  (R. Delogramatic). 

 

AU VOTAT: Pro – 17;  Contra – 0;  Abținut – 1. 

 Președintele ședinței dl Ion Galus, a supus votului propunerile parvenite din partea 

consilierilor Oleg Cernei, Alexandru Străjescu și Vasile Luca, privind abrogarea deciziilor 

aprobate în cadrul ședinței extraordinare din 27.11.2019. 

AU VOTAT: Pro – 15;  Contra – 17;  Abținut – 1. 

9. S-A EXAMINAT: 9. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile 

Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna. 

      Raportor: Gh. Ungureanu – secretar al Consiliului raional.   

Secretarul Consiliului raional, Gheorghe Ungureanu – a solicitat  desemnarea unui 

consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află 

în imposibilitate de a semna.                   

Consilierii raionali, au propus candidatura consilierului Oleg Cernei.  

Consilierul raional, Oleg Cernei și-a retras candidatura.  

Consilierii raionali, au propus candidatura consilierului Petru Gherman.  

Preşedintele şedinţei a solicitat votul consilierilor. 

S-A DECIS: În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) al Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,  

Consiliul raional,  

D E C I D E: 

Să desemneze consilierul Petru Gherman, cu împuterniciri de a semna deciziile în cazul 

în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna. 

AU VOTAT: Pro – 17, Contra – 0, Abținut – 6.  

Preşedintele şedinţei dl Ion Galus a menţionat că ORDINEA DE ZI este epuizată şi 

a anunţat închiderea lucrărilor şedinţei extraordinare din 31.01.2020. 

 
 

  Preşedintele şedinţei 

          

           GALUS Ion 

 

   CONTRASEMNAT: 

   Secretar al Consiliului raional 

 

           UNGUREANU Gheorghe 


