REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SÎNGEREI
CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI
PROCES-VERBAL NR. 2
al şedinţei ordinare a Consiliului raional din
„28” Mai 2020
Total membri
Prezenţi
Absenţi
(Lista nr.1 se anexează)

- 33
- 33
-0
La invitația președintelui raionului au fost prezenți:
Conducătorii subdiviziunilor subordonate Consiliului
raional; vicepreședinții raionului.
La invitația consilierului raional Oleg Cernei a fost
prezent șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat dl Vitalie
Nogali.
Au asistat la ședință: reprezentanți ai serviciilor
desconcentrate, primari ai localităților raionului Sîngerei,
reprezentanții mass-media locali, consilier local al or.
Sîngerei, dl Tudor Mocanu.
(Lista nr. 2 se anexează)

Notă: Ședința a fost înregistrată audio de specialiștii din cadrul Secției Administrație Publică
și video de către Fondul pentru Tineri Sîngerei.
Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu, în urma efectuării apelului, a
anunţat că în sală sunt prezenţi 33 consilieri raionali. 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 Gheorghe Ichim a propus candidatura dlui Oleg Cernei.
Consilierul raional Gheorghe Iamandii a propus candidatura dlui Alexandru Rusu.
Consilierul raional Ion Roșca a accentuat că prima candidatură propusă a fost a
dlui Alexandru Rusu și a solicitat maximă atenție din partea Secretarului
consiliului.
Secretarul Consiliului a supus votului candidaturile
parvenite: Pentru dl Oleg Cernei:
AU VOTAT: Pro – 18;

Contra – 14;

Abținut – 0.

Avînd în vedere rezultatul votării acestei candidaturi, Secretarul Consiliului raional dl
Gheorghe Ungureanu a întrebat consilierii dacă este necesar, de supus votului
următoarea candidatură. Aleșii locali au menționat că nu este nevoie.
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S-A DECIS: De ales în calitate de Preşedinte al şedinţei ordinare din 28 mai 2020,
consilierul Oleg Cernei.
Președintele ședinței dl Oleg Cernei a specificat că după o pauză de 4 luni consilierii sau întrunit în ședință ordinară și la ordinea de zi sunt preconizate 39 chestiuni. Dumnealui a
exprimat încrederea că ședința va fi lucrativă, în baza normei legale și a Regulamentului de
activitate a Consiliului raional. Apoi, s-a informat audiența, că în sală sunt prezenți șeful OT
Bălți al Cancelariei de Stat, dl Vitalie Nogali și dl Serghei Vatrici, comisar principal al
raionului Sîngerei.
Dl Serghei Vatrici, s-a prezentat în fața consilierilor, menționînd că are o experiență
profesională de 26 ani și în calitate de șef al Inspectoratului de Poliție Sîngerei este pregătit să
fie în serviciul cetățeanului 24 din 24.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a mulțumit pentru expunere și a îndemnat ca în
funcția pe care o exercită, dl Vatrici să se conducă de legislația în vigoare și nu de
conjuncturism politic.
Președintele ședinței, dl Oleg Cernei a solicitat propuneri vis-à-vis de ordinea de zi și a oferit
cuvând dnei Magdalena Petrov – consilier raional. Dna Petrov a spus că dorește să facă o
declarație împreună cu consilierul Gheorghe Iamandii (reprezentanți ai Partidului Politic
“Platforma DA”). La acest moment dl Oleg Cernei, președintele ședinței, a spus că în conformitate
cu Regulamentul de activitate, art. 194, declarațiile se pot adresa la sfârșitul ședinței.
Dl Ion Galus, consilier raional, președintele Comisiei consultative pentru Învăţămînt, cultură,
sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte a propus excluderea din ordinea
de zi a chestiunilor nr. 18-25 din ordinea de zi și anume:
18. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Vitalie
Ceban” cu Gimnaziul Țîplești din comuna Alexăndreni;
19. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Vitalie
Ceban” cu Gimnaziul Țîplețești din com. Alexăndreni;
20. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice gimnaziul „I.Boghiu” s.
Flămînzeni cu Gimnaziul „L.Lari” din s. Bursuceni;
21. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul ”Adrian
Păunescu”,s.Copăceni cu Gimnaziul ”Mihai Dolgan”,s.Petrovca;
22.Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir” din or. Sîngerei cu Gimnaziul Mihailovca din com. Prepelița;
23. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Valentin
Mereniuc” din comuna Bilicenii Vechi cu Gimnaziului Bilicenii Noi din comuna Bilicenii Noi;
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24. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic „Olimp”
din or. Sîngerei cu Gimnaziul Cozești din com. Grigorăuca;
25. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic
„Alexandru Agapie” din com.Pepeni cu Gimnaziul „Ilie și Catinca Galben”din s.Sloveanca.
Dumnealui a stipulat că în urma examinării proiectelor date la ședința Comisiei, membrii
acesteia au dat aviz negativ, considerînd că Direcția Educație trebuie să ia în vedere dimensiunea
resurse umane, procesului didactic și să lucreze cu societatea, în vederea obținerii unei viziuni
clare. Dl Galus a accentuat ca aceste subiecte să fie discutate la următoarea ședință, fiind
înlăturate toate neajunsurile.
Secretarul Consiliului raional, a informat președintele ședinței despre necesitatea aprobării
componenței Comisiei de numărare a voturilor.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a intervenit cu rugămintea, ca până la aceasta să fie
stabilită procedura de vot, așa cum există vot nominal, deschis și secret. De aceea, propune ca
votarea să aibă loc pe fracțiuni și grupuri politice.
Dl Ion Roșca, consilier raional, a exprimat dezacordul pentru această idee și a susținut
votarea individuală.
Dl Ion Galus, consilier raional, a explicat că votul fiecărui consilier este independent, în
caz de acceptare a propunerii președintelui ședinței, există probabilitatea presiunii din partea
liderilor de fracțiuni.
Dl Vasili Marandiuc, consilier raional a susținut părerile dlui I. Galus și I. Roșca.
Dl Vasile Luca, consilier raional a propus includerea în ordinea de zi, cu nr.1 a
chestiunii “Cu privire la examinarea scrisorii nr.1304/OT-240 din 24.02.2020 unde se solicită
examinarea repetată a notificării și întreprinderea măsurilor privind abrogarea deciziei nr.1/8 din
31.01.2020”.
Dl Ion Galus, consilier raional a solicitat Secretarului Consiliului raional să dea citire
prevederilor Regulamentului de activitate a Consiliului raional, privind procedura de vot.
Dl Gheorghe Ungureanu, Secretar al Consiliului raional a adus la cunoștință următoarele puncte
din Regulament:
„138. Votul consilierilor este individual și nu poate fi transmis altei persoane. Consilierul este obligat
să fie prezent în timpul votării în sala în care are loc ședința Consiliului raional. Orice alt mod de
votare nu se admite. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mâinii, în cadrul votării
deschise. Consiliul raional poate decide instituirea comisiei de numărare a voturilor, compuși din doi
consilieri. Procedura votării deschise se poate efectua și prin apel nominal.
139. Consiliul raional poate decide votarea secretă, la propunerea președintelui ședinței sau a unuia
dintre consilieri, cu excepția cazurilor când prin lege se stabilește o anumită modalitate de votare.
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140. Votarea este organizată de către președintele de ședință. Înainte de a începe procedura de votare,
președintele de ședință formulează exact chestiunea pusă la vot. În timpul votării, consilierilor nu li se
mai oferă cuvântul. După consumarea procedurii de vot, președintele de ședință anunță rezultatele
votării.
141. Votarea prin apel nominal se desfășoară în felul următor: președintele de ședință oferă explicații
asupra votării și sensului cuvintelor „pro”, „contra” și „abținut”. Secretarul Consiliului dă citire
numelui și prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică și
pronunță cuvântul „pro”, „contra” și „abținut” în funcție de opțiunea sa”.
Reieșind din cele expuse Secretarul Consiliului a menționat că este de competența
consilierilor de a decide vot deschis, nominal sau secret, dar nu e stipulat în Regulament pe
fracțiuni.
Dl Oleg Cernei a menționat că propunerea constă în vot deschis prin ridicarea mâinii,
dar apelul să fie efectuat pe fracțiuni.
Dl Vasili Marandiuc, consilier raional a spus că în viziunea sa nu este necesar de
efectuat apelul pe fracțiuni, votul deschis tradițional, ar fi cea mai bună modalitate.
Dl Ion Roșca, consilier raional a solicitat corectitudine din partea președintelui
ședinței privind precăutarea chestiunilor din ordinea de zi, dat fiind faptul că a neglijat să
supună votului propunerile pentru agenda de bază.
Președintele ședinței a solicitat candidaturi pentru Comisia de numărare a
voturilor.
Consilierii raionali au propus următoarele candidaturi pentru Comisia de
numărare a voturilor: dl Alexandru Rusu și dl Vasile Brega.
Președintele ședinței, a supus votului candidaturile dlui Alexandru Rusu și a dlui
Vasile Brega.
AU VOTAT: Pro – 33,

Contra – 0.

Abținut – 0.

S-A DECIS: Comisia de numărare a voturilor să fie compusă din consilierii:
Alexandru Rusu și Vasile Brega.
Președintele ședinței dl Oleg Cernei, a supus votului ordinea de zi ca bază, propusă de
președintele raionului:
1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe
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
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3. Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din
gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
4. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice educaționale) din
proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul
I.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
5. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției
Finanțe.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
6. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a bunului proprietate publică a raionului
Sîngerei administrat de IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia.
Raportor: V. Serbușca - șef al Secției Economie
7. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei de
dezvoltare a raionului pentru anii 2012-2020.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie
8. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de proiectare și sistematizare al
raionului Sîngerei”.
Raportor:V. Serbușca - șef Secție Economie
9. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul Stomatologic raional Sîngerei’ și
actelor aferente activității întreprinderii respective.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie
10. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor
aferente activității întreprinderii respective.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie
11. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î. M.
"INDMETALCONGAZ".
Raportor: E. Sincovschi - director Î.M. "INDMETALCONGAZ"
12. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP
Gimnaziul "Ion Ignatiuc" din s. Prepelița.
Raportor: S. Erimei - director Gimnaziu "Ion Ignatiuc" din s. Prepelița.
13. Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea raionului (Consiliul
raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți).
Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar
14. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din gestiunea Direcției educație
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(CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna Pepeni
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
15. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției
Educație Sîngerei
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
16. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 - 2021.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație.
17. Cu privire la organizarea odihnei de vară destinată copiilor și adolescenților în sezonul estival
2020.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
18. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Vitalie
Ceban” cu Gimnaziul Țîplești din comuna Alexăndreni.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
19. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Vitalie
Ceban” cu Gimnaziul Țîplețești din com. Alexăndreni
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
20. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice gimnaziul „I.Boghiu” s.
Flămînzeni cu Gimnaziul „L.Lari” din s. Bursuceni.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
21. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul ”Adrian
Păunescu”,s.Copăceni cu Gimnaziul ”Mihai Dolgan”,s.Petrovca.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
22.Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir” din or. Sîngerei cu Gimnaziul Mihailovca din com. Prepelița.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
23. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Valentin
Mereniuc” din comuna Bilicenii Vechi cu Gimnaziului Bilicenii Noi din comuna Bilicenii Noi.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
24. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic „Olimp”
din or. Sîngerei cu Gimnaziul Cozești din com. Grigorăuca.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
25. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic
„Alexandru Agapie” din com.Pepeni cu Gimnaziul „Ilie și Catinca Galben”din s.Sloveanca.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
26. Cu privire la aprobarea Listei instituțiilor de învățământ care nu pot fi supuse optimizării prin
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lichidare.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
27.Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în
termen, cu termen redus și cel civil în primăvara - vara 2020 în secţia administrativ-militară a
raionului Sîngerei.
Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară.
28. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
29. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu
privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea
Regulamentului”
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei
30. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile
social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
31. Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea
Regulamnetului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență
Socială și Protecție a Familiei.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
32. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate,
Familie și Consiliul raional Sîngerei.
Raportor: M. Bajura - șef DASPF
33. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră
Raportor: I. Bîrsanu - Vicepreședintele raionului.
34. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului
2020.
Raportor: V. Tabarcea - șef al Secției Administrație Publică
35. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliului raional
Raportor: V. Tabarcea - șef al Secției Administrație Publică
36. 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
Anunţuri, informaţii şi declaraţii
AU VOTAT: Pro – 33;

Contra – 0;

Abținut – 0.
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Președintele ședinței, dl Oleg Cernei a întrebat dacă mai sunt propuneri vis-à-vis de ordinea
de zi, accentuînd că acestea pot fi înaintate doar de consilieri raionali și președintele raionului.
Dl Gheorghe Ungureanu a remarcat că odată ce Președintele raionului (puterea executivă),
este asistat de un Aparat, atunci funcționarii acestuia pot să propună proiecte suplimentare.
Dl Oleg Cernei, consilier raional, a reiterat că acest fapt contravine Regulamentului de
activitate al Consiliului raional.
Dl Ion Roșca, consilier raional a susținut propunerea dlui Ion Galus, consilier raional, de a
exclude din ordinea de zi chestiunile nr. 18-25, dat fiind faptul că la nivel central se lucrează în
direcția revizuirii formulei de finanțare.
Dl Grigore Corcodel, președintele raionului a înaintat următoarele propuneri pentru
ordinea de zi:
- “Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a raionului (automobilul
de serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului
Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ"”.
Raportor: A. Doagă - contabil-șef, Serviciul Financiar
-

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în instanțele de
judecată.

Raportor: T. Donos - specialist superior, Serviciul Juridic
-

Cu privire la acordarea premiului unic.

Raportor: A. Pavinschi – specialist principal Serviciu Resurse Umane
Dl Petru Gherman, consilier raional a întrebat dacă proiectele suplimentare au fost
prezentate în cadrul ședințelor Comisiilor consultative.
Dl Gheorghe Ungureanu, Secretar al Consiliului raional, a afirmat că toate chestiunile
suplimentare au fost discutate și avizate de membrii Comisiilor.
Președintele ședinței a supus votului următoarele propuneri:
-

excluderea din ordinea de zi a chestiunilor nr. 18-25 și anume:
18. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul
„Vitalie Ceban” cu Gimnaziul Țîplești din comuna Alexăndreni;
19. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul
„Vitalie Ceban” cu Gimnaziul Țîplețești din com. Alexăndreni;
20. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice gimnaziul
„I.Boghiu” s. Flămînzeni cu Gimnaziul „L.Lari” din s. Bursuceni;
21. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul
”Adrian Păunescu”,s.Copăceni cu Gimnaziul ”Mihai Dolgan”,s.Petrovca;
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22.Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic
„Dimitrie Cantemir” din or. Sîngerei cu Gimnaziul Mihailovca din com. Prepelița;
23. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul
„Valentin Mereniuc” din comuna Bilicenii Vechi cu Gimnaziului Bilicenii Noi din comuna
Bilicenii Noi;
24. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic
„Olimp” din or. Sîngerei cu Gimnaziul Cozești din com. Grigorăuca;
25. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic
„Alexandru Agapie” din com.Pepeni cu Gimnaziul „Ilie și Catinca Galben”din s.Sloveanca.
AU VOTAT: Pro – 33;

Contra – 0;

Abținut – 0.

Dl O. Cernei, președintele ședinței a stipulat că aceste proiecte vor fi reexaminate ulterior, fiind
desfășurată consultarea publică a personalului instituțiilor și părinților.

-

Includerea în ordinea de zi a chestiunii Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor
proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope
185/76 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei, în
gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ".
AU VOTAT: Pro – 33;

-

Contra – 0;

Abținut – 0.

Includerea în ordinea de zi a chestiunii Cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului raional Sîngerei în instanțele de judecată.
AU VOTAT: Pro – 33;

-

Contra – 0;

Abținut – 0.

Includerea în ordinea de zi a chestiunii Cu privire la acordarea premiului unic.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a întrebat ce presupune premiul.
Dl Grigore Corcodel, președintele raionului a menționat că acest premiu se acordă șefilor
de Direcții și a Secției Cultură.
Dl Vasili Marandiuc, consilier raional a îndemnat consilierii să susțină acest proiect, avînd
în vedere rezultatele bune a persoanelor nominalizate.
AU VOTAT: Pro – 33;

-

Contra – 0;

Abținut – 0.

Includerea în ordinea de zi sub nr 1. , a chestiunii Cu privire la examinarea scrisorii nr.1304/OT240 din 24.02.2020 unde se solicită examinarea repetată a notificării și întreprinderea
măsurilor privind abrogarea deciziei nr.1/8 din 31.01.2020.

Dl Ion Galus, consilier raional a solicitat ca până a supune votului propunerea, să se expună
dl Teodor Donos – specialist superior, Serviciu Juridic.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a iniațiat procedura de vot pentru includerea
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proiectului în ordinea de zi, fără a supune votului propunerea dlui Ion Galus. Dumnealui a
explicat că nu este necesar de a audia reprezentantul Serviciului Juridic, din motiv că proiectul
și nota informativă a dlui T. Donos față de acesta, au fost puse la dispoziția consilierilor spre
examinare preventiv, inclusiv prin intermediul paginii web oficiale a Consiliului raional. În
viziunea sa, acest fapt va perturba activitatea Consiliului, iar dumnealui e obligat să supună
votului proiectul dat.
Dl Ion Roșca, consilier raional a explicat procedura de includere în ordinea de zi a
chestiunilor suplimentare (depunerea unei interpelări și susținerea inițiativei de 11 consilieri),
constatînd că acești pași nu au fost efectuați. Dumnealui a spus că acest subiect ține de
domeniul juridic, de aceea este oportună viziunea specialistului, așa încât consilierii să aibă o
viziune clară, când se vor expune asupra includerii acestui proiect. Totodată, dumnealui a
evidențiat că asupra acestui subiect nu este pronunțată hotărârea definitivă a instanței, astfel
este incorect de a precăuta proiectul în cadrul ședinței Consiliului raional.
Dl Valeriu Badrajan, consilier raional, a propus ca subiectul să nu fie inclus în ordinea de
zi.
Dl Alexandru Străjescu, consilier raional a remarcat că specialistul poate fi ascultat, după
ce chestiunea va fi inclusă în ordinea de zi.
Dna Magdalena Petrov, consilier raional a dorit să dea o replică.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a menționat că replica poate fi dată, doar când este
vizat direct consilierul.
Dna Magdalena Petrov, consilier raional, a susținut propunerea dlui I. Galus de a asculta
explicația juridică și a solicitat comportament respectuos din partea președintelui ședinței.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a spus că la moment, Consiliul se află în procedura de
vot a ordinii de zi.
Dl Grigore Corcodel, președintele raionului a adus la cunoștința consilierilor că din partea
OT Bălți a parvenit o singură notificare la 27.12.2019, examinată de Consiliul raional în
ședința din 31.01.2020. Ulterior, șeful Oficiului a adresat o scrisoare doar către Președintele
raionului și Secretarul Consiliului raional privind examinarea repetată a notificării și
abrogarea deciziei 1/ din 31.01.2020 (nefiind concretizat nr. deciziei). Președintele raionului a
solicitat consilierului Vasile Luca, prezentarea actelor în baza cărora Dumnealui a intrat în
posesia acestei scrisori, unde erau clar notați adresanții. S-a expus că în caz de nu sunt
asemenea acte, consilierul a intrat ilegal în posesia scrisorii. Apoi, dl Corcodel a spus că
întrebarea nu poate fi supusă votului pentru includerea în ordinea de zi, din motiv că nu este
pronunțată hotărârea definitivă a instanței.
Dl Petru Gherman, consilier raional a menționat că proiectul în cauză nu vizează
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notificarea, dar scrisoarea ce a fost trimisă după aprobarea deciziei nr. 1/8 din 31.01.2020.
Dumnealui consideră că nu trebuie confundate aceste subiecte.
Dl Ion Roșca, consilier raioanl – a negat afirmarea dlui Petru Gherman, vorbind despre
faptul că actele date au același conținut.
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței: „Stimați colegi, eu am să mă expun
și eu, în calitate de consilier. Deci, eu vreau să Vă informez, că în sală este prezent șeful
Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. Noi vrem să discutăm cu toate părțile pe acest
subiect, care este foarte important. Noi am examinat pe data de 31 ianuarie, am examinat
sesizarea Oficiul Teritorial al Cancelariei, notificarea Oficiului Teritorial, pe legalitatea
deciziilor aprobate pe data de 27 noiembrie. Scrisoarea care a parvenit după aceasta se referă
la alt subiect, se referă la ilegalitatea adoptării deciziei din 31 ianuarie, unde Oficiul Teritorial
al Cancelariei de Stat îi solicită Președintelui raionului, Secretarului Consiliului raional, să
propună Consiliului raional, reexaminarea repetată a sesizării Oficiului”. Vorbire directă dl
Roșca Ion, consilier raional “E aceeași solicitare”. Continuare Vorbire directă, dl Oleg
Cernei, președintele ședinței “O secundă, eu închei. Deci, eu Vă spun obiectul acestei
scrisori este alta. De aceea, întreb pe dl Președinte al raionului. Domnule Președinte, ascultați
întrebarea care v-o dau. De ce Dumneavoastră ați pus pe ordinea de zi pe data de 31 ianuarie,
ați pus pe ordinea de zi, dar acum când a venit scrisoarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de
Stat, nu ați pus pe ordinea de zi. Vă vizează pe Dumneavoastră personal, de aceea nu ați puso, da?Spuneți.”
Vorbire directă dl Grigore Corcodel, Președintele raionului “Eu vă spun de ce, deoarece
eu nu mă conduc după vorbe sau după criterii politice”.
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Vorbesc de scrisoarea oficială”.
Vorbire directă dl Grigore Corcodel, Președintele raionului “Aveți scrisoarea ceea?”
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “O avem, sigur că o avem”.
Vorbire directă dl Grigore Corcodel, Președintele raionului “Să vedeți cum e scrisă
scrisoarea”.
Vorbire directă Președintele raionului: “Stimați consilieri, trebuie să cunoaștem Cancelaria
solicită pentru informații, nici nu scrie că e solicitare sau notificare, examinarea repetată a
Notificării OT Bălți a Cancelariei de stat. Pct. 2 foarte important, întreprinderea măsurilor
privind abrogarea deciziei nr. 1/ din 31.01.2020. Aceasta este o scrisoare cu conotație
politică.”
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Mulțumesc dl Corcodel, luați loc”.
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Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a menționat că aleșii locali s-au expus asupra
chestiunii date și că în conformitate cu Regulamentul Consiliului raional, este obligat să
supună votului propunerea parvenită. Astfel, făcînd referire la prerogativa Regulamentului, a
propus încheierea dezbaterilor și a inițiat procedura de vot vis-a-vis de aceasta. Dumnealui a
informat secretarul că pro s-au expus 18 consilieri, astfel dumnealui a stipulat că dezbaterile sau încheiat. (În momentul dat, consilierii Ion Roșca și Valeriu Badrajan solicitau de a li se
oferi cuvântul).
După votarea încheierii dezbaterilor, dl Ion Roșca, consilier raional, a spus că președintele
ședinței a încălcat drepturile consilierilor, fiindcă nu s-a supus votului propunerea privind
audierea specialistului superior din cadrul Serviciului Juridic.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței s-a referit la Regulamentul de funcționare a
Consiliului raional, unde este prevăzut că președintele ședinței poate face uz de dreptul, de a
supune votului încetarea dezbaterilor.
Dl Ion Galus, consilier raional a menționat că președintele ședinței în mod abuziv și-a expus
punctul de vedere și nu a suspus votului propunerea sa, de a oferi cuvînt reprezentantului
Serviciului Juridic. Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a menționat că dl Galus poate face
sesizare la Cancelarie.
-

Dl Oleg Cernei a dat citire repetat chestiunii Cu privire la examinarea scrisorii
nr.1304/OT-240 din 24.02.2020 unde se solicită examinarea repetată a notificării și
întreprinderea măsurilor privind abrogarea deciziei nr.1/8 din 31.01.2020 și a supus-o
votului cu nr. 1 pe ordinea de zi.
AU VOTAT: Pro – 18;

Contra – 0;

Abținut – 0.

Notă: La ora 10:48 un grup de consilieri au părăsit sala pentru ședințe.
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Domnule comisar, Vă rog să
notificați toate încălcările și încălcarea ordinii publice. Deci este comisarul prezent, voi
încălcați ordinea publică. Dl Tutunaru, voi încălcați ordinea publică”.
Vorbire directă dl Petru Gherman, consilier raional “Domnul Cernei Dumneavoastră calm
conduceți mai departe ședința”.
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Da. Dl Roșca, poftim ce ați dorit?”
Vorbire directă, dl Ion Roșca, consilier raional “Eu am o adresare, către reprezentantul
Cancelariei de Stat”
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Dl Roșca suntem în procedura de
vot”.
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Dl Nogali, nu răspundeți la
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provocări”.
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Stimați colegi, ne-am liniștit, noi
avem toată ședința înregistrată. Eu am să chem comisarul, ca să invitați un colaborator de
Poliție, pentru a înregistra tulburarea ordinii publice în cadrul ședinței, de către Președintele
raionului Grigore Corcodel, de către Roșca Ion, de către Galus Ion, de dna Petrova care ne-a
insultat și care a creat o situație de conflict și de încălcarea ordinii publice în cadrul ședinței.
De aceea Vă rog foarte mult, să vină un inspector de poliție să documenteze acest act. Nu
putem să permitem într-o ședință a unei instituții publice asemenea comportament agresiv,
împotriva normei și respectării regulamentului Consiliului raional. Deci eu am o experiență în
administrația publică locală de 20 ani, eu m-am orientat după Regulamentul Consiliului
raional și am supus votului, și am dat cuvântul la toată lumea. Nu e cazul să facem scandal,
democrația presupune votul și minoritatea se subordonează majorității. Așa au procedat ei
când au făcut majoritate în 3 ședințe a Consiliului. Noi am procedat, am oferit cuvântul la
toată lumea, am încercat să mergem procedural. Dacă ei au venit să facă scandal, noi o să
documentăm și bine că este prezent dl Comisar”.
După aceasta, Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a cerut permisiunea
președintelui ședinței de a efectua apelul.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a menționat că nu este nevoie de nominalizat fiecare
consilier și a întrebat pe partide politice câți reprezentanți sunt. S-a invocat că prin aceasta,
Secretarul Consiliului intenționează să bruieze desfășurarea ședinței.
Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a răspuns că ține de competența sa,
constatarea caracterului deliberativ.
Dl Vasili Marandiuc, consilier raional a fost de părerea că este obligatoriu de efectuat apel
nominal.
Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a făcut apelul consilierilor,
constatînd că în sală sunt prezenți 19 consilieri, iar 14 absentează. Ședința a fost declarată
deliberativă. (Lista nr. 3 se anexează)
Dl Petru Gherman, consilier raional a chemat la calm colegii și a invocat Secretarului
Consiliului, precum că Dumnealui crează situații confuze în cadrul ședințelor Consiliului.
Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Ungureanu a cerut să fie expuse lucrurile
concrete, fiindcă dumnealui poartă responsabilitate pentru fiecare acțiune întreprinsă.
La acest moment, președintele ședinței dl Oleg Cernei a intervenit cu ideea că în moment ce
consilierul vorbește, Secretarul nu are dreptul să-l întrerupă. Totodată, a susținut părerea dlui
P. Gherman, menționînd că și Secretarul poartă vină pentru Notificarea emisă de OT Bălți al
Cancelariei de Stat, fiindcă a insistat asupra interpretărilor eronate a normei legale.
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Rugămintea dlui O. Cernei a fost ca Secretarul Consiliului să asiste și susțină consilierii în
toată activitatea.
Președintele ședinței, dl Oleg Cernei a supus votului ordinea de zi a ședinței ordinare din 28 mai
2020:
1.Cu privire la examinarea scrisorii nr.1304/OT-240 din 24.02.2020 unde se solicită examinarea repetată a
notificării și întreprinderea măsurilor privind abrogarea deciziei nr.1/8 din 31.01.2020.

Raportor: V. Luca – consilier raional
2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe
3. 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
4. Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din
gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
5. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice educaționale) din
proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul
I.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
6. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției
Finanțe.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
7. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a bunului proprietate publică a raionului
Sîngerei administrat de IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia.
Raportor: V. Serbușca - șef al Secției Economie
8. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei de
dezvoltare a raionului pentru anii 2012-2020.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie
9. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de proiectare și sistematizare al
raionului Sîngerei”.
Raportor:V. Serbușca - șef Secție Economie
10. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul Stomatologic raional Sîngerei’
și actelor aferente activității întreprinderii respective.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie
11. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor
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aferente activității întreprinderii respective.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie
12. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î. M.
"INDMETALCONGAZ".
Raportor: E. Sincovschi - director Î.M. "INDMETALCONGAZ"
13. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP
Gimnaziul "Ion Ignatiuc" din s. Prepelița.
Raportor: S. Erimei - director Gimnaziu "Ion Ignatiuc" din s. Prepelița.
14. Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea raionului (Consiliul
raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți).
Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar
15. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din gestiunea Direcției educație
(CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna Pepeni
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
16. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției
Educație Sîngerei
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
17. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 - 2021.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație.
18. Cu privire la organizarea odihnei de vară destinată copiilor și adolescenților în sezonul estival
2020.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
19. Cu privire la aprobarea Listei instituțiilor de învățământ care nu pot fi supuse optimizării prin
lichidare.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
20.Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în
termen, cu termen redus și cel civil în primăvara - vara 2020 în secţia administrativ-militară a
raionului Sîngerei.
Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară.
21. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
22. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu
privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea
Regulamentului”
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei
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23. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile
social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
24. Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea
Regulamnetului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență
Socială și Protecție a Familiei.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
25. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate,
Familie și Consiliul raional Sîngerei.
Raportor: M. Bajura - șef DASPF
26. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră
Raportor: I. Bîrsanu - Vicepreședintele raionului.
27. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului
2020.
Raportor: V. Tabarcea - șef al Secției Administrație Publică
28. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliului raional
Raportor: V. Tabarcea - șef al Secției Administrație Publică
29. 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
30. Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a raionului (automobilul de
serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului
Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ".
Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar
31.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în instanțele de judecată.
Raportor: T. Donos – specialist superior Serviciu Juridic
32. Cu privire la acordarea premiului unic.
Raportor: A. Pavinschi – specialist principal Serviciu Resurse Umane
Anunţuri, informaţii şi declaraţii
AU VOTAT: Pro – 19;

-

Contra – 0;

Abținut – 0.

Președintele ședinței, dl Oleg Cernei a propus aprobarea Regulamentului de lucru al ședinței:
Pentru raportori 5-7 min.;
2 întrebări pentru fiecare consilier;
Pentru dezbateri consilierilor 3-5 min.;
Pauză la 1,5 h (o oră și jumătate) pentru aerisirea încăperii, avîndu-se în vedere situația
epidemiologică.
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AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0.

Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a informat consilierii că în conformitate cu legislația în
vigoare, la ședințele Consiliilor locale/raionale au dreptul să participe reprezentații Oficiului
Teritorial al Cancelariei de Stat pentru a urmări examinarea și aprobarea legală a deciziilor. S-a
menționat că la invitația sa, în sală este prezent dl Vitalie Nogali – șef al OT Bălți al Cancelariei de
Stat, căruia îi va oferi cuvânt. În viziunea sa, este necesar ca toate părțile implicate în chestiunea nr. 1
din ordinea de zi să se expună.
Preşedintele şedinţei a propus spre examinare chestiunile din ordinea de zi.
1. S-A EXAMINAT: 1. Cu privire la examinarea scrisorii nr.1304/OT-240 din 24.02.2020 unde se
solicită examinarea repetată a notificării și întreprinderea măsurilor privind abrogarea deciziei nr.1/8 din
31.01.2020.

Raportor: V. Luca – consilier raional
AU LUAT CUVÂNT:
V. Luca a prezentat proiectul de decizie: În conformitate cu Legea nr. 436 din 28.12.2006 ”privind

administrația publică locală”, în baza Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din
19.07.2018 și conform solicitărilor din scrisoarea cu nr. 1304/OT-240 din 24.02.2020 a Oficiului
Teritorial al Cancelariei de Stat , Consiliul Raional,

Decide:
1. Se abrogă Decizia nr.1/8 din 31.01.2020 ”Cu privire la examinarea notificării emise de către
oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat”.
2. Se reexaminează repetat notificarea cu nr.1304/OT1-1106 din 27.12.2019 emisă de Oficiul
Teritorial al Cancelariei de Stat .
3. Se abrogă Deciziile menționate în notificarea cu nr.1304/OT1-1106 din 27.12.2019 emisă de
Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat .
4.Secretarul Consiliului Raional, va aduce la cunoștință Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei
de Stat și persoanelor interesate decizia în cauză, va informa Curtea de Apel pentru luarea măsurilor
ce se impun.
5. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru Etică,
legislație, ordine și drepturile omului ( dl Ruslan Delogramatic)
6. Decizia poate fi atacată în contencios administrativ în termen de 30 zile, din data intrării în
vigoare la sediul judecătoriei or.Bălţi str.Hotinului, 43.
Întocmit
Consilier raional
Vasile Luca
Alexandru Străjescu,

președintele

Comisiei

consultative

pentru

Construcţii,
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arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului – a menţionat că avizul comisiei
este pozitiv.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a oferit cuvânt dlui V. Nogali, șef al OT Bălți al
Cancelariei de Stat.
Vorbire directă dl Vitalie Nogali, șef al OT Bălți al Cancelariei de Stat “Stimați consilieri din
cadrul Consiliului raional Sîngerei. Eu țin să menționez că activitatea Oficiilor Teritoriale este bazată
pe legislația în vigoare. În primul rând Legea 436 privind administrația publică locală și Hotărârea
Guvernului 845 din 2009. Aceste acte reglementează că unul din scopurile principale ale activității
Oficiilor Teritoriale, nu numai a Oficiului Bălți, dar a tuturor Oficiilor

din cadrul Republicii

Moldova, deci este controlul legalității actelor adoptate și emise de autoritățile locale de nivelul I și II.
În acest context, noi verificăm toate actele, fie de ordin individual, fie de ordin normativ care au fost
emise de administrația publică locală de nivelul I și II. În cadrul verificării deciziilor emise pe data de
27 noiembrie, anul 2019, au fost constatate unele abateri de la legislația în vigoare. Ca urmare pe data
de 27 decembrie, adică peste o lună, noi avem 30 zile, pentru emiterea notificării, în adresa
Consiliului raional Sîngerei a fost expediată o notificare, care a fost examinată pe 31 ianuarie 2020.
Deci noi nu am fost de acord și cu decizia care a fost aprobată la 31 ianuarie. Ca să înțelegeți care a
fost cronologia acestor evenimente, pe 31 ianuarie anul 2020, a fost aprobată decizia nr. 1/8. Această
decizie deasemenea a fost notificată, deoarece specialiștii din cadrul Cancelariei au constatat că sunt
încălcări ale legislației la adoptarea acestor acte. Aceasta e cronologia evenimentelor. Mai departe,
Oficiul ca și Cancelaria de Stat este organul absolut apolitic, nu sunt careva interese politice și noi nam întreprins careva măsuri cu depășirea atribuțiilor sau luînd în considerație apartenența politică.
Toate actele au fost verificate, noi avem asemenea notificări, au fost expediate și la Consiliul raional
Fălești și la Rîșcani și la mun. Bălți, la mai multe autorități publice locale de nivelul I și II și aici nu
sunt nici un element de politic. Revenind la subiectul care au fost încălcări, după părerea
specialiștilor, nu doar după părerea mea, dar după părerea specialiștilor din cadrul Oficiului, aceasta
oameni cu experiență de 15-20 ani în domeniul administrație publică locală a fost constate că
deciziile nr. 9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 9/7 din 27 noiembrie 2019 au fost adoptate contrar procedurii
stabilite, adică nu au fost respectate unele momente, ceea ce ține de decizia cheltuieli, transparența în
procesul decizional ș.a.m.d. Deci toate aceste momente au fost indicate în notificări. Deci, respectiv
noi rămânem la poziția că în cazul în care este încălcată procedura, nerespectată procedura, aceste
acte ori urmează a fi revotate în mod repetat, ori urmează a fi abrogate, deoarece eel contravin
legislației în vigoare a Republicii Moldova. Încă un moment decizia 1/8 din 31.01., deasemenea a fost
adoptată cu încălcarea legislației în vigoare și deasemenea a fost notificată. Știți că noi suntem în
starea de pandemie și notificarea care a fost emisă, a fost emisă în februarie, dar respectiv, conform
legislației în vigoare, notificarea Oficiului Teritorial urmează a fi examinată în 30 zile din data
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recepționării. Și respectiv, apropo, și decizia nr. 1/8 din 31.01. a fost aprobată cu depășirea termenului
stabilit. Toate aceste momente au fost indicate în notificări. Încă un moment, la momentul de față era
spus de instanța de judecată și legislația. Dar, deasemenea în instanța de judecată și anume Curtea de
Apel Bălți se află în proces de examinare, însă Oficiul Teritorial nu este parte a procesului respectiv.
Acestea sunt două proceduri diferite, sunt consilieri, din câte cunosc, care au considerat că au fost
încălcate drepturile lor și Codul Administrativ în cazul dat prevede că în cazul încălcării drepturilor
lor, ei au dreptul de adresare în instanța de judecată. Noi verificăm legalitatea, exercităm controlul
legalității actelor emise de Autoritățile Publice Locale de nivelul I și II și în cazul dacă ele au fost
aprobate cu încălcarea sau cum am spus deja, cu nerespectarea procedurii, noi am acționat strict în
conformitate cu legislația în vigoare. Aceasta e ceea ce am vrut să vă prezint informația”.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Da, eu vreau să vă mulțumesc domnule Nogali. Stimați
colegi, întrebări la domnul Nogali dacă sunt, vă rog frumos. Deci eu am o întrebare dacă îmi
permiteți: Domnul Nogali, spuneți vă rog, în momentul cînd a fost făcută prima notificare Oficiul
Teritorial al Cancelariei de Stat, conform procedurii legale, deci era normal ca consiliul în ședința din
31 vorbesc, atunci noi am însemnat prima notificare a Oficiului Teritorial, deci respectiv consilierii
sau consiliul raional putea să constate că într-adevăr s-au făcut acele încălcări, să abroge cele decizii
și tot consiliul putea să revină în mod democratic, în mod legal la o altă ședință și să confirme
deciziile aprobate. Aveau dreptul consiliul să abroge acele decizii și să revină să voteze legal, să
aducă în cîmpul legal președintele raionului, vicepreședinții care au fost aleși, modificările care s-au
făcut transferul doamnei Bajura de la Direcția Învățămînt la Direcția Asistență Socială, deci toate
proiectele de decizie, ele puteau fi revotate, mai ales că noi avem deja constatarea instanței,
Judecătoriei Bălți care au dat cîștig de cauză, fiindcă noi în ședință atunci din 27, eu personal în
calitate de consilier, ridicați vă rog înregistrarea video și o să vedeți că eu am spus încălcarea privind
convocarea ședinței, de procedură; 2. Transparența; 3. Nu au fost aduse la cunoștința consilierilor
proiectele de decizii. Deci instanța de judecată, exact argumentele care le-am invocat noi în ședință
ceea, le-au dat cîștig de cauză. Respectiv, noi și pe 31, țineți minte ce am spus pe 31, stimați colegi
dacă avem siguranța în intenția noastră legală, să abrogăm deciziile acestea și revotăm și aducem în
albia legală toate deciziile care au fost aprobate. Deaceea eu nu văd aici partea politică, eu văd aici
partea juridică, un fel de nihilism juridic și toată lumea nu vrea să recunoască aceste încălcării a legii
privind administrația publică locală și Oficiul Teritorial al Cancelariei, este acel organ care 5 zile sau
3 zile după aprobarea deciziilor, dumneavoastră verificați legalitatea. Spuneți vă rog consiliul poate
să revină la aceste decizii, în sens să revoteze?”
Vorbire directă, dl Vitalie Nogali, șef al OT Bălți al Cancelariei de Stat Da. Haideți așa, cum
decizia este adoptată de autoritatea publică, deci decizia intră în vigoare din data plasării în registrul
de stat al actelor locale. În termen de 30 de zile noi avem dreptul de a verifica, de a expedia
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notificarea către autoritatea publică locală, care urmează să se examineze în termen de 30 de zile și
sunt aici două opțiuni: 1 el se conformă cerințelor sau el refuză în mod direct ceea ce nu a fost
apropo, el refuză în mod direct de la notificarea care a fost emisă de Oficiul Teritorial al Cancelariei
de Stat.
În momentul când dl Oleg Cernei a oferit cuvânt dlui Tudor Donos, specialist superior Serviciu
Juridic, dl Vitalie Nogali a menționat că la momentul emiterii notificării, dl T. Donos era angajat
al OT Bălți al Cancelariei de Stat.
Dl Tudor Donos, specialist superior Serviciu Juridic a spus că conform fișei de post trebuie să

avizeze proiectele de decizii, dar și să aducă la cunoștința consilierilor cadrul legal. Dumnealui a dat
citire art. 81 al Codului Administrativ “În cazul în care actul administrativ individual al autorității
publice depinde de un act, o operațiune preliminară sau de un raport juridic care trebuie constatat de o
altă autoritate publică ori formează obiectul unei alte proceduri administrative sau judiciare pendinte,
autoritatea publică suspendă procedura administrativă pînă la emiterea actului administrativ respectiv,
efectuarea operațiunii administrative respective sau pînă la emiterea unei hotărîri judecătorești
definitive”. Dumnealui a informat că consilierii duc responsabilitatea solidară, după care a abordat
prevederea care spune despre votul consilierului care se află în stare de incompatibilitate și anume că
în așa caz, acesta este informat pentru răspunderea ce o poartă ulterior.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a evidențiat că obiectul asupra căruia trebuie să se
pronunțe Curtea de Apel Bălți, este altul decât cel stipulat în proiectul actual de decizie, ci nu același
cum a invocat dl T. Donos.
Dl Tudor Donos, specialist superior Serviciu Juridic a răspuns că pct. 3 din proiect, în special,
se referă la obiectul ce va fi precăutat de instanță și anume abrogarea deciziilor din 27.11.2019, astfel
se repetă precăutarea unei și aceleiași chestiuni de două instituții (Curtea de Apel și Consiliul raional).
Dl Vitalie Nogali, șef al OT Bălți al Cancelariei de Stat a intervenit cu o completare, spunînd
că art. 81 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nu are relevanță la această situație,
remarcînd art. 2, alin.3 lit.d al Codului: “Prevederile prezentului cod nu se aplică, procedurii de
elaborare și adoptare a actelor normative”.
Dl Tudor Donos, specialist superior Serviciu Juridic a dat o replică, precum că majoritatea

actelor emise la 27.11.2019 au caracter individual și nu normativ.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: În conformitate cu Legea nr. 436 din 28.12.2006 ”privind administrația publică
locală”, în baza Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018 și conform
solicitărilor din scrisoarea cu nr. 1304/OT-240 din 24.02.2020 a Oficiului Teritorial al Cancelariei de
Stat, Consiliul Raional,
D E C I D E:
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1. Se abrogă Decizia nr.1/8 din 31.01.2020 ”Cu privire la examinarea notificării emise de către
oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat”.
2. Se reexaminează repetat notificarea cu nr.1304/OT1-1106 din 27.12.2019 emisă de Oficiul
Teritorial al Cancelariei de Stat .
3. Se abrogă Deciziile menționate în notificarea cu nr.1304/OT1-1106 din 27.12.2019 emisă de
Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat .
4.Secretarul Consiliului Raional, va aduce la cunoștință Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei
de Stat și persoanelor interesate decizia în cauză, va informa Curtea de Apel pentru luarea măsurilor
ce se impun.
5. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru Etică,
legislație, ordine și drepturile omului (dl Ruslan Delogramatic)
6. Decizia poate fi atacată în contencios administrativ în termen de 30 zile, din data intrării în
vigoare la sediul judecătoriei or.Bălţi str.Hotinului, 43.
AU VOTAT: Pro – 17;

Contra – 0;

Abținut – 2.

2. S-A EXAMINAT: 2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019.

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe
AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru a cerut o precizare în vederea faptului, dacă este în drept de a
prezenta raportul, în situația când inițiatorul procesului legislativ, Președintele raionului nu este la
ședință.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței, a menționat că dl Banaru este în drept de a face acest lucru,
așa încât a semnat ca întocmitor al proiectului și l-a raportat în fața Comisiilor consultative.
Dl Gheorghe Ungureanu, secretar al Consiliului raional a accentuat că acest moment nu este
stipulat în Regulamentul Consiliului.
Dl Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere
nota informativă Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019.
În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.b3) al Legii privind administraţia publică locală
nr.436/2006, art.24, art.72 alin.(2) și art.73 alin.(3) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar fiscale nr.181/2014, art.31 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Legii cu
privire la actele normative nr.100/2017, Deciziei Consiliului raional nr.6/2 din 29.11.2018 Cu privire
la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul raional,
D E C I D E:
1. Se aprobă raportul cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019 (Anexele nr.1,
nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la prezenta decizie ).
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2. Controlul asupra realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, Finanţe şi Buget (dl I. Cebotari).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Șef Direcție Finanțe
O. Banaru
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget
a menţionat că avizul comisiei este pozitiv.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a propus ca proiectul să fie remis spre reexaminare la
următoarea ședință.
Dl Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe a expus că proiectul este deja consumat și careva
schimbări pentru ședința următoare nu vor surveni.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea privind reexaminarea.
AU VOTAT: Pro – 18;

Contra – 0;

Abținut – 1.

S-A DECIS: Avînd în vedere Nota informativă Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul
2019.
În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.b3) al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006,
art.24, art.72 alin.(2) și art.73 alin.(3) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale
nr.181/2014, art.31 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Legii cu privire la actele normative
nr.100/2017, Deciziei Consiliului raional nr.6/2 din 29.11.2018 Cu privire la aprobarea bugetului raional
pentru anul 2019, în lectura a doua, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional,
D E C I D E:

1. A remite proiectul “Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019”, spre
reexaminare.
Notă: La ora 11:30, președintele ședinței a anunțat pauză de 10 min.
După pauză, Secretarul Consiliului raional a efectuat apelul consilierilor, precizînd că în sală
sunt prezenți 18 consilieri, constatînd absența consilierului Alexandru Rusu. (Lista nr. 4 se
anexează)
3. S-A EXAMINAT: 3. 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, șef Direcție Finanțe a menționat că necesitatea proiectului
rezumă din corelarea bugetului raional cu bugetul de stat și 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”.
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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 ale Legii privind finanţele
publice locale nr. 397/2003, Hotărîrilor Guvernului nr.281/2020 și nr.287/2020 cu privire la alocarea
mijloacelor financiare, 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
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” se substituie cu
sintagma „Bugetul raional pe anul 2020 la partea de venituri în suma de 250191,2 mii lei şi la partea
de cheltuieli în suma de 249852,4 mii lei cu sold bugetar / sursa de finanțare în sumă de 338,8 mii lei
pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul raional în sumă de 1002,5
mii lei, cu excedent în sumă de 663,7 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 pentru
anul 2020”, nr.11 ”Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul
raional pentru anul 2020” se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și
nr.6 la prezenta decizie).
2. Repartizarea mijloacelor bugetare se va efectua conform Anexei nr.7 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).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel

Întocmit
Șef Direcție Finanțe
O. Banaru
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget
a menţionat că avizul comisiei este pozitiv.
La acest capitol dl Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe a menționat că din motivul
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exluderii din ordinea de zi a chestiunilor privind fuzionarea unor instituții de învățământ, rezultă
că acestea vor completa lista instituțiilor care nu pot fi supuse optimizării prin lichidare și vor fi
finanțate din bugetul de stat.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a întrebat pentru ce se alocă mijloace financiare în
Fondul Statutar al Î.M. “INDMETALCONGAZ”, dacă întreprinderea este la autogestiune.
Dl Ivan Cebotari, consilier raional a explicat că suma menționată se alocă pentru paza
stației de pompare, construită la Sîngereii Noi.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a solicitat ca la următoarea ședință să se prezinte un
proiect de regulament privind acordarea ajutorului financiar din bugetul raional, în care vor fi
incluse criteriile de selectare a beneficiarilor.
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 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 ale Legii privind finanţele
publice locale nr. 397/2003, Hotărîrilor Guvernului nr.281/2020 și nr.287/2020 cu privire la alocarea
mijloacelor financiare, 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
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” se substituie cu
sintagma „Bugetul raional pe anul 2020 la partea de venituri în suma de 250191,2 mii lei şi la partea
de cheltuieli în suma de 249852,4 mii lei cu sold bugetar / sursa de finanțare în sumă de 338,8 mii lei
pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul raional în sumă de 1002,5
mii lei, cu excedent în sumă de 663,7 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
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instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate din bugetul raional pentru
anul 2020”, nr.11 ”Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul
raional pentru anul 2020” se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și
nr.6 la prezenta decizie).
2. Repartizarea mijloacelor bugetare se va efectua conform Anexei nr.7 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 – 18; Contra – 0;

Abținut – 0.

4. S-A EXAMINAT: 4. Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul

reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru, șef Direcție Finanțe a prezentat proiectul de decizie: Avînd în
vedere nota informativă Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul
reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale 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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
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, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Consiliul raional
D E C I D E:
1. Se transmit cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din
gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație, în sumă totală de 471337,63 lei
(Anexa nr.1 la prezenta decizie).
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Tudor Tutunaru - Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului
Membrii comisiei:
Octavian Banaru - Șef Direcţie Finanţe

___________ - Director Instituție Publică

Elena Grejdieru - Contabil-şef Direcţie Finanţe

___________ - Contabil-șef Instituție Publică

Mihail Curciuc - Șef-adjunct Direcție Educație
Chira Svetlana - Contabil-şef Direcție Educație
3. Comisia de transmitere-primire (dl T. Tutunaru) va asigura întocmirea actelor de transmitere-primire a
activelor şi documentelor confirmative în termen de 30 zile lucrătoare.
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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 Direcție Finanțe
O. Banaru
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget
a menţionat că avizul comisiei este pozitiv.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a propus ca la pct.2 și pct.3 din proiect, sintagma
“Vicepreședintele raionului Tudor Tutunaru” să fie înlocuită cu “Președintele Comisiei consultative
pentru Economie, finanțe și buget - Ivan Cebotari”.
Dl Alexandru Străjescu, consilier raional a întrebat dacă consilierul este în drept să fie
președinte al acestei Comisii.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a răspuns că această chestiune este la discreția
Consiliului.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie ca bază:
Avînd în vedere Nota informativă Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului
(costul reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale 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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
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, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Consiliul raional
D E C I D E:
1. Se transmit cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale)
din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație, în sumă totală de
471337,63 lei (Anexa nr.1 la prezenta decizie).
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Tudor Tutunaru - Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului
Membrii comisiei:
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Octavian Banaru - Șef Direcţie Finanţe

___________ - Director Instituție Publică

Elena Grejdieru - Contabil-şef Direcţie Finanţe

___________ - Contabil-șef Instituție

Publică
Mihail Curciuc - Șef-adjunct Direcție Educație
Chira Svetlana - Contabil-şef Direcție Educație
3. Comisia de transmitere-primire (dl T. Tutunaru) va asigura întocmirea actelor de transmitereprimire a activelor şi documentelor confirmative 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 – 18; Contra – 0;

Abținut – 0.

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată de dumnealui la pct. 2 și pct.3 din
proiect.
AU VOTAT: Pro – 18; Contra – 0; Abținut – 0.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie integral:
S-A DECIS: Avînd în vedere Nota informativă Privind transmiterea activelor proprietate publică a
raionului (costul reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale 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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
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, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Consiliul raional
D E C I D E:

1. Se transmit cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale)
din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație, în sumă totală de
471337,63 lei (Anexa nr.1 la prezenta decizie).
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Ivan Cebotari - Preşedintele comisiei, Președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și
buget
Membrii comisiei:
Octavian Banaru - Șef Direcţie Finanţe

___________ - Director Instituție Publică

Elena Grejdieru - Contabil-şef Direcţie Finanţe

___________ - Contabil-șef Instituție
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Publică
Mihail Curciuc - Șef-adjunct Direcție Educație
Chira Svetlana - Contabil-şef Direcție Educație
3. Comisia de transmitere-primire (dl I. Cebotari) va asigura întocmirea actelor de transmitereprimire a activelor şi documentelor confirmative 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 – 18; Contra – 0;

Abținut – 0.

5. S-A EXAMINAT: 5. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice

educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale de nivelul I.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru, a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere Nota informativă
Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice educaționale) din proprietatea
publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.
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 nr.121/2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007, 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, Instrucțiunii cu privire la aprobarea planului de conturi
contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată
prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015, Consiliul raional
D E C I D E:
1. Se transmit cu titlu gratuit activele (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice
educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de
nivelul I, în sumă totală de 2 513 367,90 lei (Anexa nr.1 la prezenta decizie).
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Tudor Tutunaru - Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului.
Membrii comisiei:
Octavian Banaru - Șef Direcţie Finanţe

__________ - Director instituție educațională

Elena Grejdieru - Contabil-şef Direcţie Finanţe

__________ - Contabil-șef instituție educațională

Mihail Curciuc - Șef-adjunct Direcție Educație

__________ - Primarul UAT de nivelul I

Chira Svetlana - Contabil-şef Direcție Educație

__________ - Contabil-șef UAT de nivelul I

3. Comisia de transmitere-primire (dl T. Tutunaru) va asigura întocmirea actelor de transmitere-primire a
activelor şi documentelor confirmative 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).
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PREŞEDINTE
Grigore Corcodel

Întocmit
Șef Direcție Finanțe
O. Banaru
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget
a menţionat că avizul comisiei este pozitiv.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a propus ca la pct.2 și pct.3 sintagma
“Vicepreședintele raionului Tudor Tutunaru” să fie înlocuită cu “Președintele Comisiei consultative
pentru Economie, finanțe și buget - Ivan Cebotari”.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie ca bază:
Avînd în vedere Nota informativă Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în
instituțiile publice educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.
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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publcă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Consiliul raional,
D E C I D E:
1. Se transmit cu titlu gratuit activele (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice
educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale de nivelul I, în sumă totală de 2 513 367,90 lei (Anexa nr.1 la prezenta decizie).
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Tudor Tutunaru - Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului.
Membrii comisiei:
Octavian Banaru - Șef Direcţie Finanţe

__________ - Director instituție educațională

Elena Grejdieru - Contabil-şef Direcţie Finanţe

__________ - Contabil-șef instituție

educațională
Mihail Curciuc - Șef-adjunct Direcție Educație

__________ - Primarul UAT de nivelul I

Chira Svetlana - Contabil-şef Direcție Educație

__________ - Contabil-șef UAT de nivelul I

3. Comisia de transmitere-primire (dl T. Tutunaru) va asigura întocmirea actelor de transmitereprimire a activelor şi documentelor confirmative în termen de 30 zile lucrătoare.
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4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, Finanțe și Buget (dl I. Cebotari).
AU VOTAT: Pro – 18; Contra – 0;

Abținut – 0.

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată de dumnealui la pct. 2 și pct. 3 din
proiect. Aici dl Gheorghe Cazacu, consilier raional a evidențiat că ar fi relevant să fie modificat
și pct. 4., fiindcă controlul realizării deciziei nu poate fi efectuat la fel de dl Ivan Cebotari.
În acest sens, dl Oleg Cernei a propus ca la pct.4 sintagma „I. Cebotari” să se substituie cu
„Vasile Doga, secretarul Comisiei”.
Pentru aceste propuneri: AU VOTAT: Pro – 18;

Contra – 0;

Abținut – 0.

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie integral.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor
capitale în instituțiile publice educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.
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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
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, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Consiliul raional
D E C I D E:
1. Se transmit cu titlu gratuit activele (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice
educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale de nivelul I, în sumă totală de 2 513 367,90 lei (Anexa nr.1 la prezenta decizie).
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Ivan Cebotari - Preşedintele comisiei, Președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și
buget.
Membrii comisiei:
Octavian Banaru - Șef Direcţie Finanţe

__________ - Director instituție educațională

Elena Grejdieru - Contabil-şef Direcţie Finanţe

__________ - Contabil-șef instituție

educațională
Mihail Curciuc - Șef-adjunct Direcție Educație

__________ - Primarul UAT de nivelul I

Chira Svetlana - Contabil-şef Direcție Educație

__________ - Contabil-șef UAT de nivelul I
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3. Comisia de transmitere-primire (dl I. Cebotari) va asigura întocmirea actelor de transmitereprimire a activelor şi documentelor confirmative în termen de 30 zile lucrătoare.
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru Economie,
Finanțe și Buget (dl V. Doga- secretarul Comisiei).

AU VOTAT: Pro – 18; Contra – 0;

Abținut – 0.

6. S-A EXAMINAT: 6. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate
în gestiunea Direcției Finanțe.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe
AU LUAT CUVÂNT: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere Nota informativă privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele
fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe Sîngerei.
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, Hotărîrii Guvernului nr.500/1998
despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,
Consiliul raional
D E C I D E:
1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției
Finanțe, conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr. 1).
2. Bunurile casate vor fi predate (după caz) spre utilizare agentului economic autorizat pentru a
efectua această activitate.
3. Direcţia Finanţe (dl O.Banaru), se desemnează responsabilă pentru realizarea deciziei în
cauză.
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, Finanţe şi Buget (dl. I.Cebotari).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Șef Direcție Finanțe
O. Banaru
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget
a menţionat că avizul comisiei este pozitiv.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere Nota informativă privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la
mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe Sîngerei.
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, Hotărîrii Guvernului nr.500/1998
despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,
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Consiliul raional
D E C I D E:
1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției
Finanțe, conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr. 1).
2. Bunurile casate vor fi predate (după caz) spre utilizare agentului economic autorizat pentru a
efectua această activitate.
3. Direcţia Finanţe (dl O.Banaru), se desemnează responsabilă pentru realizarea deciziei în
cauză.
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, Finanţe şi Buget (dl. I.Cebotari).
AU VOTAT: Pro – 18; Contra – 0;

Abținut – 0.

7. S-A EXAMINAT: 7. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a bunului proprietate

publică a raionului Sîngerei administrat de IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia.
Raportor: V. Serbușca - șef al Secției Economie
AU LUAT CUVÎNT: V. Serbușca, șef Secție Economie, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă cu privire la prelungirea contractului de locațiune a bunului
proprietate publică administrat de IMSP „Centrul de Sănătate Rădoaia”;
În temeiul art.1251, art.1280 alin. 2) al Codului Civil al RM, art. 43 alin. (1) lit. d), art.77 alin.2 al
Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 17 din Legea nr.121 din
04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea nr.172 din 19.12.2019
bugetului de stat pentru anul 2020, Hotărîrii Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Deciziei Consiliului
raional Sîngerei nr. 8/14 din 15.12.2016 ”Cu privire la darea în locațiune a bunurilor proprietate
publică a raionului administrate de IMPS raionale”, Cererea IMSP “Centrul de Sănătate Rădoaia”
nr.22 din 10.03.2020 ,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. S.e aprobă prelungirea contractului de locațiune nr. 117 din 01.04.2017 între IMSP “Centrul
de Sănătate Rădoaia” și SRL “EFEDRA”, a încăperii cu suprafața de 53 m2 din incinta IMSP
“Centrul de Sănătate Rădoaia”, nr.cadastral 7468117.020.02 utilizată pentru farmacie, pe o
perioadă de 3 ani, cu achitarea chiriei calculate conform Legii nr.172 din 19.12.2019
bugetului de stat pentru anul 2020, în sumă de 7663,8 lei anual;
2. Se desemnează responsabil pentru încheierea acordului contractului cu SRL “EFEDRA” ,
(dl Moraru Andrei - Șef IMSP CS Rădoaia );
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3. Se desemnează responsabil de organizarea și monitorizarea executării deciziei în cauză
Vicepreședintele raionului (dl I. Erimei).
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel

Întocmit
Șef Secție Economie
V. Serbușca
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget
a menţionat că avizul comisiei este pozitiv.
Notă: La ora 12:16, consilierul raional Alexandru Rusu a intrat în sală.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la prelungirea contractului de locațiune a
bunului proprietate publică administrat de IMSP „Centrul de Sănătate Rădoaia”;
În temeiul art.1251, art.1280 alin. 2) al Codului Civil al RM, art. 43 alin. (1) lit. d), art.77 alin.2 al
Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 17 din Legea nr.121 din
04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea nr.172 din 19.12.2019
bugetului de stat pentru anul 2020, Hotărîrii Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Deciziei Consiliului
raional Sîngerei nr. 8/14 din 15.12.2016 ”Cu privire la darea în locațiune a bunurilor proprietate
publică a raionului administrate de IMPS raionale”, Cererea IMSP “Centrul de Sănătate Rădoaia”
nr.22 din 10.03.2020 ,
Consiliul raional,
DECIDE:

1. Se aprobă prelungirea contractului de locațiune nr. 117 din 01.04.2017 între IMSP “Centrul de
Sănătate Rădoaia” și SRL “EFEDRA”, a încăperii cu suprafața de 53 m2 din incinta IMSP
“Centrul de Sănătate Rădoaia”, nr.cadastral 7468117.020.02 utilizată pentru farmacie, pe o
perioadă de 3 ani, cu achitarea chiriei calculate conform Legii nr.172 din 19.12.2019
bugetului de stat pentru anul 2020, în sumă de 7663,8 lei anual;
2. Se desemnează responsabil pentru încheierea acordului contractului cu SRL “EFEDRA” ,
(dl Moraru Andrei - Șef IMSP CS Rădoaia );
3. Se desemnează responsabil de organizarea și monitorizarea executării deciziei în cauză
Vicepreședintele raionului (dl I. Erimei).
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0.
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8. S-A EXAMINAT: 8. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind

implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anii 2012-2020.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie
AU LUAT CUVÎNT: V. Serbușca, șef Secție Economie, a prezentat proiectul de decizie, Avînd
în vedere:
-

Nota informativă cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei

de dezvoltare a raionului pentru anul 2020;
-

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. j) al Legii Republicii Moldova privind

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziei Consiliului raional Sîngerei nr. 5/1
din 25.10.2012, p.2 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anii 20122020” , Consiliul Raional,
D E C I D E:
1. Se ia act de Nota informativă privind executarea Planului de acțiuni pentru anul 2019 întru
implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului 2012-2020 (nota informativă se anexează, anexa
nr.1).
2. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru
anul 2020 (se anexează, anexa nr. 2).
3. Monitorizarea executării acţiunilor din Planul de acţiuni pentru anul 2020 se pune în sarcina
Grupului Coordonator responsabil de implementarea şi monitorizarea Strategiei de Dezvoltare a
raionului 2012-2020.
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, finanţe şi buget (dl.Ivan Cebotari).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel

Întocmit
Șef Secție Economie
V. Serbușca
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a venit cu inițiativa de a remite proiectul spre
reexaminare, pentru a nu ignora consilierii care sunt absenți.
Dna Vera Serbușca, șef Secție Economie a dat citire punctelor din Plan.
Dl Vasili Marandiuc, consilier raional a menționat că proiectul trebuie supus votului.
Notă: La ora 12:25, consilierul raional Alexandru Rusu a părsit sala.
Alexandru

Străjescu,

președintele

Comisiei

consultative

pentru

Construcţii,

arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului – a menţionat că avizul comisiei
este pozitiv.
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Notă: La ora la 12:28 a revenit în sală consilierul raional Alexandru Rusu.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anul 2020;
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. j) al Legii Republicii Moldova privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziei Consiliului raional Sîngerei nr. 5/1
din 25.10.2012, p.2 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anii 20122020” , Consiliul Raional,
D E C I D E:
1. Se ia act de Nota informativă privind executarea Planului de acțiuni pentru anul 2019 întru
implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului 2012-2020 (nota informativă se anexează, anexa
nr.1).
2. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru
anul 2020 (se anexează, anexa nr. 2).
3. Monitorizarea executării acţiunilor din Planul de acţiuni pentru anul 2020 se pune în sarcina
Grupului Coordonator responsabil de implementarea şi monitorizarea Strategiei de Dezvoltare a
raionului 2012-2020.
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, finanţe şi buget (dl Ivan Cebotari).
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0.

9. S-A EXAMINAT: 9. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de proiectare și

sistematizare al raionului Sîngerei”.
Raportor:V. Serbușca - șef Secție Economie
AU LUAT CUVÂNT: V. Serbușca, șef Secție Economie, a prezentat proiectul de decizie: Avînd
în vedere nota informativă cu Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de
proiectare și sistematizare al raionului Sîngerei ”.
În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea 436/2006 Privind administraţia publică locală; art. 223 din
Codul Civil nr. 1107/2002, Legea 220/2007 Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali, Legea 523/1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, Legea nr. 246/2017 Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea
municipală, art.13 al Statutului Î.M. ,,Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei”,
Consiliul raional,
DECIDE:
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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:
-

Ion BÎRSANU (IDNP 0962402568815) Vicepreşedintele raionului - preşedintele
comisiei de lichidare;

-

Viorel SÎRBU (IDNP

2000022003447) Manager, Întreprinderea Municipală –

membru;
-

Tatiana ROTARI (IDNP 0981902223264) Contabil superior, Serviciul financiar din
cadrul Aparatului Preşedintelui – membru;

-

Valentina MOCANU (IDNP 2001022203336) Contabil, Întreprinderea Municipală membru.

3. Se împuterniceşte dl Viorel SÎRBU (IDNP 2000022003447), manager, Întreprinderea
Municipală, pentru înregistrarea procedurii de lichidare la Agenția Servicii Publice.
4. Se desemnează Preşedintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea
organizării şi realizării deciziei în cauză.
5. Se abrogă Decizia nr.1/6 din 31.01.2020 ,,Cu privire la iniţierea procedurii de dizolvare a
Întreprinderii Municipale ,, Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei.”
6. Controlul realizări deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative

pentru

economie,finanţe şi buget (Ivan CEBOTARI) și Comisiei consultative pentru pentru
construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (Alexandru
STRĂJESCU).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Șef Secție Economie
V. Serbușca
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget
a menţionat că avizul comisiei este pozitiv.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a propus ca sintagma “Ion Bîrsanu, vicepreședintele
raionului” se substituie cu “Alexandru Străjescu, președintele Comisiei consultative pentru pentru
construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului ”. O altă propunere a
fost la pct.4, de exclus sintagma “Grigore Corcodel”.
Dl Gheorghe Ungureanu, secretar al Consiliului raional a solicitat IDNP al dlui A. Străjescu
pentru a efectua modificările cuvenite.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a precizat că acestea vor fi oferite raportorului, după
ședință.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie ca bază:
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Avînd în vedere nota informativă cu Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de

proiectare și sistematizare al raionului Sîngerei ”.
În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea 436/2006 Privind administraţia publică locală; art. 223 din
Codul Civil nr. 1107/2002, Legea 220/2007 Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali, Legea 523/1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, Legea nr. 246/2017 Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea
municipală, art.13 al Statutului Î.M. ,,Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei”,
Consiliul raional,
DECIDE:
7. Se

aprobă dizolvarea Întreprinderii Municipale “Biroul de proiectare şi sistematizare al

raionului Sîngerei” cu derularea procedurii de lichidare.
8. Se instituie comisia de lichidare a Întreprinderii Municipale în următoarea componenţă:
-

Ion BÎRSANU (IDNP 0962402568815) Vicepreşedintele raionului - preşedintele
comisiei de lichidare;

-

Viorel SÎRBU (IDNP

2000022003447) Manager, Întreprinderea Municipală –

membru;
-

Tatiana ROTARI (IDNP 0981902223264) Contabil superior, Serviciul financiar din
cadrul Aparatului Preşedintelui – membru;

-

Valentina MOCANU (IDNP 2001022203336) Contabil, Întreprinderea Municipală membru.

9. Se împuterniceşte dl Viorel SÎRBU (IDNP 2000022003447), manager, Întreprinderea
Municipală, pentru înregistrarea procedurii de lichidare la Agenția Servicii Publice.
10. Se desemnează Preşedintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea
organizării şi realizării deciziei în cauză.
11. Se abrogă Decizia nr.1/6 din 31.01.2020 ,,Cu privire la iniţierea procedurii de dizolvare a
Întreprinderii Municipale ,, Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei.”
12. Controlul realizări deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative

pentru

economie,finanţe şi buget (Ivan CEBOTARI) și Comisiei consultative pentru pentru
construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (Alexandru
STRĂJESCU).
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0.

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerile înaintate.
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0.

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie integral.
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S-A DECIS: Avînd în vedere:

Nota informativă cu Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de proiectare
și sistematizare al raionului Sîngerei ”.
În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea 436/2006 Privind administraţia publică locală; art. 223 din
Codul Civil nr. 1107/2002, Legea 220/2007 Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali, Legea 523/1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, Legea nr. 246/2017 Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea
municipală, art.13 al Statutului Î.M. ,,Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei”,
Consiliul raional,
DECIDE:
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:
-

Alexandru STRĂJESCU (IDNP_____________) președintele Comisiei consultative
pentru pentru construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia
mediului - preşedintele comisiei de lichidare;

-

Viorel SÎRBU (IDNP

2000022003447) Manager, Întreprinderea Municipală –

membru;
-

Tatiana ROTARI (IDNP 0981902223264) Contabil superior, Serviciul financiar din
cadrul Aparatului Preşedintelui – membru;

-

Valentina MOCANU (IDNP 2001022203336) Contabil, Întreprinderea Municipală membru.

3. Se împuterniceşte dl Viorel SÎRBU (IDNP 2000022003447), manager, Întreprinderea
Municipală, pentru înregistrarea procedurii de lichidare la Agenția Servicii Publice.
4. Se desemnează Preşedintele raionului responsabil de asigurarea organizării şi realizării
deciziei în cauză.
5. Se abrogă Decizia nr.1/6 din 31.01.2020 ,,Cu privire la iniţierea procedurii de dizolvare a
Întreprinderii Municipale ,, Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei.”
6. Controlul realizări deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative

pentru

economie, finanţe şi buget (Ivan CEBOTARI) și Comisiei consultative pentru pentru
construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (Alexandru
STRĂJESCU).
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0.

10. S-A EXAMINAT: 10. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul
Stomatologic raional Sîngerei’ și actelor aferente activității întreprinderii respective.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie.
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AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei, președintele ședinței a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “Centrul
stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii respective.

În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”;
capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr.
246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea
Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii
nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 Privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 din Legea
100/2017 “Cu privire la actele normative”.
Consiliul raional,

DECIDE:
1. Se aprobă :
Statutul întreprinderii (în redacție nouă), conform anexei nr. 1;
1.1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiei vacante de administrator al Î.M. ,,Centrul stomatologic raional Sîngerei”, conform
anexei nr. 2;
1.2. Regulamentul consiliului de admnistrație al întreprinderii, conform anexei nr. 3;
1.3. Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii, conform anexei nr. 4.
2. Se desemnează în funcție de Președinte al Consiliului de administrație a Î.M. ,,Centrul
stomatologic raional Sîngerei”, dl Tudor TUTUNARU, Vicepreședinte al raionului;
2.1. Se stabilește componența numerică și nominală al Consiliului de administrație a Î.M.
,,Centrul stomatologic raional Sîngerei”, conform anexei nr. 5.
3. Se

desemnează în funcție de Președinte al Comisiei de cenzori a Î.M. ,, Centrul

stomatologic raional Sîngerei”, dl Octavian BANARU, șef Direcție Finanțe;
Se stabilește componența numerică și nominală al Comisiei de cenzori a Î.M. ,, Centrul
stomatologic raional Sîngerei”, conform anexei nr. 6.
4. Se împuterniceşte șef Secție Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului (Vera
SERBUȘCA / IDNP 2003022040072) să asigure înregistrarea la Agenția Servicii Publice,
a statutului întreprinderii.
5. Se autorizează Vecepreședintele raionului, dl Tudor TUTUNARU, către ședința ulterioară a
Consiliului raional să prezinte spre coordonare Regulamentul de activitate a Î.M. “Centrul
stomatologic raional Sîngerei”.
6. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea
organizării şi realizării deciziei în cauză.
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7. Se abrogă Statutul Î.M. “Centrul stomatologic raional Sîngerei”, aprobat prin Decizia nr.
1/17 din 20.03.2014

“Privind trecerea la autogestiune a Serviciului Stomatologic din

raion”.
8. Controlul realizări deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative

pentru

învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte (Ion
GALUS).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Șef Secție Economie
V. Serbușca
Președintele ședinței, dl Oleg Cernei a propus ca proiectul dat să fie remis spre
reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată.
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0

S-A DECIS: Avînd în vedere:
Nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “Centrul
stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii respective.
În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”;
capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr.
246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea
Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii
nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 Privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 din Legea
100/2017 “Cu privire la actele normative”.
Consiliul raional,
DECIDE:

1. A remite proiectul Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul Stomatologic
raional Sîngerei’ și actelor aferente activității întreprinderii respective, spre reexaminare.
11. S-A EXAMINAT: 11. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M.
“INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective.
Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei, președintele ședinței, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M.
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,,INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective.
În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”;
capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr.
246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea
Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii
nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 Privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 din Legea
100/2017 “Cu privire la actele normative”.
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se aprobă :
1.1. Statutul întreprinderii (în redacție nouă), conform anexei nr. 1;
1.2..Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiei vacante de administrator al Î.M. ,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 2;
1.3. Regulamentul consiliului de admnistrație al întreprinderii, conform anexei nr. 3;
1.4. Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii, conform anexei nr. 4;
2. Se

desemnează în funcție de Președinte al Consiliului de administrație a Î.M.

,,INDMETALCONGAZ”, dl Iulian ERIMEI, Vicepreședinte al raionului;
2.1. Se stabilește componența numerică și nominală al Consiliului de administrație a Î.M.
,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 5.
3. Se

desemnează

în

funcție

de

Președinte

al

Comisiei

de

cenzori

a

Î.M.

,,INDMETALCONGAZ”, dl Octavian BANARU, șef Direcție Finanțe;
3.1. Se stabilește componența numerică și nominală al Comisiei de cenzori a Î.M.
,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 6.
4. Se împuterniceşte directorul Î.M. “INDMETALCONGAZ” (Eugeniu SINCOVSCHI / IDNP
0990303222488)

să asigure înregistrarea la Agenția Servicii Publice, a statutului

întreprinderii.
5. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea
organizării şi realizării deciziei în cauză.
6. Se abrogă Statutul Î.M. “INDMETALCONGAZ”, aprobat prin
04.05.2004

“Cu

privire

la

aprobarea

Statutului

Decizia nr. 2/2 din

Întreprinderii

Municipale

“INDMETALCONGAZ” și ulterioarele modificări a acestuia.
7. Controlul realizări deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative

pentru

economie, finanţe şi buget (Ivan CEBOTARI) și Comisiei consultative pentru pentru
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construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (Alexandru
STRĂJESCU).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Șef Secție Economie
V. Serbușca

Oleg Cernei, președintele ședinței a propus ca proiectul dat să fie remis spre reexaminare,
fiindcă trebuie prezentat un raport detaliat despre situația financiară.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată.
AU VOTAT: Pro – 19;
Contra – 0; Abținut – 0
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului

Î.M. ,,INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective.
În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”;
capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr.
246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea
Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii
nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 Privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 din Legea
100/2017 “Cu privire la actele normative”.
Consiliul raional,
DECIDE:

1. A remite proiectul Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului

Î.M.

“INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective spre reexaminare.
Notă: La ora 12:33 consilierul raional Alexandru Rusu a părăsit sala pentru ședințe.
12. S-A EXAMINAT: 12. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate

în gestiunea Î.M. “INDMETALCONGAZ”.
Raportor: E. Sincovschi – director Î.M. “INDMETALCONGAZ”
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota
informativă Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea
Î.M. ”INDMETALCONGAZ”.
În temeiul prevederilor art.43 alin. (1) lit. c) al Legii RM privind administrația publică locală nr.
436/2006, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Hotărîrii Guvernului nr.500/1998 despre
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, Consiliul
raional,
D E C I D E:
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1. Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î.M.
”INDMETALCONGAZ” conform Registrului actelor bunurilor uzate, raportate la mijloacele
fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr.1).
2. Bunurile casate vor fi predate (după caz), spre utilizare, agentului economic autorizat pentru
a efectua această activitate.
3. Organizarea și realizarea deciziei în cauză se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (dl
I.BÎRSANU), Î.M. „INDMETALCONGAZ” (dl E. SINCOVSCHI) și Direcției Finanțe (dl
O. BANARU).
4. Controlul realizării deciziei se pune în sarcina Comisiei consultative pentru economie,
finanțe și buget (dl I.CEBOTARI) și Comisiei consultative construcție, arhitectură,
gospodărie comunală, energie și protecția mediului (dl A. STRĂJESCU).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Director Î.M. “INDMETALCONGAZ”
E. Sincovschi
Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată.
AU VOTAT:Pro – 18;
Contra – 0; Abținut – 0
S-A DECIS: Avînd în vedere Nota informativă Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la

mijloacele fixe aflate în gestiunea Î.M. ”INDMETALCONGAZ”.
În temeiul prevederilor art.43 alin. (1) lit. c) al Legii RM privind administrația publică locală nr.
436/2006, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Hotărîrii Guvernului nr.500/1998 despre
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, Consiliul
raional,
D E C I D E:
1. A remite proiectul Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în

gestiunea Î.M. “INDMETALCONGAZ” spre reexaminare.
13. S-A EXAMINAT: 13. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate

în gestiunea IP Gimnaziul "Ion Ignatiuc" din s. Prepelița.
Raportor: S. Erimei - director Gimnaziu "Ion Ignatiuc" din s. Prepelița
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei, președintele ședinței a prezentat proiectul de decizie: Avînd în
vedere nota informativă ,,Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate
în gestiunea I.P. „Gimnaziul “Ion Ignatiuc” din s. Prepelita”
În temeiul art. 43 alin (1), lit.c al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administrația
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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 09 decembrie
2019 eliberate de S.R.L.ALAID, ordinul conducătorului instituției I.P. Gimnaziul „Ion Ignatiuc” din
s. Prepelita” Erimei-Colbasiuc Svetlana nr.228 din 11.10.2019, 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, gestionate de I.P „Gimnaziul
Ion Ignatiuc din s. Prepelita” 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 IP Gimnaziul “Ion Ignatiuc” din s. Prepelița ( ErimeiColbasiuc Svetlana).
4.Controlul asupra realizării decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru Economie,
Finanţe şi buget (dl I.Cebotari).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Director gimnaziu “I.Ignatiuc”
S. Erimei
Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, dar din partea consilierului
Vasili Marandiuc a parvenit propunerea de a supune votului proiectul de decizie.

Președintele ședinței a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă ,,Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate
la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. „Gimnaziul “Ion Ignatiuc” din s. Prepelita”
În temeiul art. 43 alin (1), lit.c 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 09 decembrie
2019 eliberate de S.R.L.ALAID, ordinul conducătorului instituției I.P. Gimnaziul „Ion Ignatiuc” din
s. Prepelita” Erimei-Colbasiuc Svetlana nr.228 din 11.10.2019, 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, gestionate de I.P „Gimnaziul
Ion Ignatiuc din s. Prepelita” conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate
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(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 IP Gimnaziul “Ion Ignatiuc” din s. Prepelița ( ErimeiColbasiuc Svetlana).
4.Controlul asupra realizării decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru Economie,
Finanţe şi buget (dl I.Cebotari)
AU VOTAT: Pro – 18;
Contra – 0; Abținut – 0.
14. S-A EXAMINAT: 14. Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea
raionului (Consiliul raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți).
Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei, președintele ședinței a prezentat proiectul de decizie: Avînd
în vedere nota informativă privind transmiterea activelor ( Lada-Termos TM-15M) din proprietatea
publică a raionului (Consiliul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a statului (MAI, IGSU DSE
mun.Bălți)
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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publcă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Acordului a DSE mun.Bălți Consiliul raional,
D E C I D E:
1. Se transmite gratuit cu acordul DSE mun.Bălți IGSU MAI activul (Lada-Termos TM-15M) cu
suma totală 4500,00 lei din proprietatea publică a raionului (Consiliul Raional Sîngerei ) în
proprietatea publică a statului MAI, IGSU DSE mun.Bălți, (Anexa nr.1 la prezenta decizie).
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Ion BÎRSANU

- Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului.
membrii comisiei:

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe
Ala DOAGĂ - Contabil-şef, Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionului Sîngerei
Ion BÎNZARI - Șef, Serviciu de Deservire a Clădirii și subdiviziunilor ale Consiliului raional
Vasile Iovdii – Șef interimar, Secție DSE mun.Bălți
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Elizaveta MIHAI - Contabil șef, Secție DSE mun.Bălți
3. Comisia de transmitere-primire (dl I.Bîrsanu) va asigura întocmirea actelor de transmitereprimire a activelor şi documentelor confirmative 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).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Contabil-șef Serviciu Financiar
A. Doagă
Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată.
AU VOTAT: Pro – 18;
Contra – 0; Abținut – 0
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind transmiterea activelor (Lada-Termos TM-

15M) din proprietatea publică a raionului (Consiliul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a
statului (MAI, IGSU DSE mun.Bălți)
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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publcă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Acordului a DSE mun.Bălți Consiliul raional,
D E C I D E:
1. A remite proiectul Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea
raionului (Consiliul raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți) spre
reexaminare.
15. S-A EXAMINAT: 15. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din
gestiunea Direcției educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna
Pepeni
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei, președintele ședinței a prezentat proiectul de decizie:
Având în vedere nota informativă „Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului
din gestiunea Direcției Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic ,,A.Agapie”, comuna
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Pepeni”.
În conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia
publică locală, Legea nr. 523-XIV din 11.11.1999 Cu privire la proprietatea publică a UAT,
Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor din proprietatea publică, aprobat prin
HG nr.901 din 31.12.2017, Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se transmit cu titlu gratuit activele, proprietate publică a raionului din gestiunea
Direcției Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea

Liceului Teoretic ,,A.Agapie”,

comuna Pepeni

conform anexei nr.1.
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Preşedintele comisiei
Tudor TUTUNARU

- Vicepreşedinte al raionului

Membrii Comisiei:
Octavian BANARU

- şef al Direcţiei Finanţe

Mihail CURCIUC

- șef interimar al Direcției Educație

Svetlana CHIRA

- contabil-şef al Direcţiei Educație

Liuba RUDEI

- director al L.T.,,A.Agapie”, comuna Pepeni.

Gheorghe ROPOT

- șef de gospodărie al L.T.,,A.Agapie”,comuna Pepeni.

3. Se desemnează responsabil de organizarea realizării deciziei în cauză vicepreședintele
raionului (dl Tudor TUTUNARU).
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru Economie, finanțe și buget (dl Ivan CEBOTARI).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Șef-interimar Direcție Educație
M. Curciuc
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată.
AU VOTAT: Pro – 18;
Contra – 0; Abținut – 0
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Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a solicitat Secretarului Consiliului raional să raporteze
motivul pentru care raportorii au părăsit sala pentru ședințe și nu s-au prezentat pentru expunerea
proiectelor.
Dl Gheorghe Ungureanu, secretar al Consiliului raional a menționat că dumnealui
coordonează activitatea Cancelariei, Secției Administrație Publică și a Serviciului Arhivă. Dl
Ungureanu a spus că nu ține de competența sa solicite explicație din partea raportorilor.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a replicat că Secretarul Consiliului raional trebuie să asigure
desfășurarea ședinței Consiliului raional și să invite întocmitorii proiectelor. La acest moment, dl
Gheorghe Ungureanu a accentuat că raportorii au fost invitați, dat fiind faptul că la începutul ședinței au
fost prezenți.

Notă: La ora 12:38, consilierul raional Alexandru Rusu a intrat în sala pentru ședințe. În acest
moment, președintele ședinței dl Oleg Cernei, a solicitat consilierului Alexandru Rusu să nu
perturbeze activitatea Consiliului raional, așa cum este membru al Comisiei de numărare a
voturilor să nu părăsească sala.
16. S-A EXAMINAT: 16. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate

în gestiunea Direcției Educație Sîngerei
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei, președintele ședinței a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă „Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloce
fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei”;
În temeiul prevederilor art. 43, lit c) al Legii privind administrația publică locală nr. 436 –
XVII din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2007, Hotărârii
Guvernului nr.500 din 12.05.1988 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor
uzate, raportate la mijloacele fixe, ordinulul Direcţiei Educaţie nr. 103 din 18 februarie 2020 ,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de Direcția
Educație, conform registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr.1).
2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru utilizare, agentului economic care dispune de
licenţă, ce atestă dreptul de a efectua această activitate.
3. Responsabilitatea pentru realizarea decizei în cauză se pune în sarcina Direcției Educație (dl.
Mihail Curciuc) și vicepreședintelui raionului (dl. Tudor Tutunaru).
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei Consultative pentru
Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
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Întocmit
Șef-interimar Direcție Educație
M. Curciuc
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată.
AU VOTAT:Pro – 19;Contra – 0;Abținut – 0
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Privind autorizarea casării bunurilor uzate
raportate la mijloce fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei”;
În temeiul prevederilor art. 43, lit c) al Legii privind administrația publică locală nr. 436 –
XVII din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2007, Hotărârii
Guvernului nr.500 din 12.05.1988 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor
uzate, raportate la mijloacele fixe, ordinulul Direcţiei Educaţie nr. 103 din 18 februarie 2020 ,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. A remite proiectul Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în

gestiunea Direcției Educație Sîngerei, spre reexaminare.
17. S-A EXAMINAT: 17. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020

- 2021.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei, președintele ședinței a prezentat proiectul de decizie:
Având în vedere nota informativă cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ către
noul an şcolar 2020-2021.
În temeiul art.51, alin. (1), (6), art 141 al Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.
152 din 17 iulie 2014, art. 43 alin. (1) lit. g), j), s) şi alin. (2) al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr. 100 din
22.12.2019, Hotărârea Guvernului nr. 802 din 29.10.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație
specială pentru susținerea cadrelor didactice tinere”, Deciziei Consiliului raional nr. 10/3 din
19.12.2019 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se aprobă Planul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an
şcolar 2020-2021 (Anexa nr.1).
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2. Se obligă:
2.1. Direcţia Educaţie (dl Mihail Curciuc), Direcţia Finanţe (dl Octavian Banaru) şi Secţia
Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri (dl Vasile Ţîbîrnă) în colaborare cu primarii
oraşelor, comunelor şi satului Rădoaia, conducătorii instituţiilor de învăţământ, agenţii
economici, asociaţiile părinţilor şi sponsori până la 10 august 2020 să întreprindă măsurile
necesare pentru asigurarea pregătirii calitative a instituţiilor educaţionale pentru noul an de
studii 2020-2021.
3. Direcţia Educaţie (dl Mihail Curciuc):
3.1. Va asigura completarea cu cadre didactice, asigurarea didactico-metodică şi alimentarea
copiilor de comun acord cu conducătorii instituţiilor de învăţământ.
3.2. Va coordona activitatea instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar, privind
completarea claselor (grupelor).
4. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (dna Maria Bajura) în coordonare cu
primarii oraşelor, comunelor şi satului Rădoaia, conducătorii instituţiilor de învăţământ şi
asistenţii sociali din teritoriu să asigure către 25 august 2020 susţinerea materială a copiilor
din familiile social-vulnerabile şi şcolarizarea lor.
5. Centrele de Sănătate împreună cu conducătorii instituţiilor de învăţământ vor organiza
către începutul noului an de studii 2020 - 2021 examinarea medicală a elevilor şi angajaţilor
instituţiilor de învăţământ general.
6. Se desemnează responsabil de monitorizarea executării deciziei în cauză vicepreşedintele
raionului (dl T. Tutunaru).
7. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, problemele sociale, turism şi culte (dl
Ion Galus).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel
Întocmit
Șef-interimar Direcție Educație
M. Curciuc
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus
ca proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea înaintată.
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0

S-A DECIS: Având în vedere nota informativă cu privire la pregătirea instituţiilor de
învăţământ către noul an şcolar 2020-2021.
În temeiul art.51, alin. (1), (6), art 141 al Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din
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17 iulie 2014, art. 43 alin. (1) lit. g), j), s) şi alin. (2) al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2019, Hotărârea
Guvernului nr. 802 din 29.10.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul,
repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea cadrelor
didactice tinere”, Deciziei Consiliului raional nr. 10/3 din 19.12.2019 cu privire la aprobarea
bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. A remite proiectul Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 2021, spre reexaminare.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a menționat că din ordinea de zi au fost excluse
proiectele privind fuzionarea unor instituții de învățământ.
Dna Maria Druga, consilier raional, a spus că nu s-a supus procedurii de examinare și vot
chestiunea “Cu privire la organizarea odihnei de vară destinată copiilor și adolescenților în sezonul
estival 2020”, pentru care Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea
sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte s-a expus pentru exluderea din ordinea de zi a chestiunii
date.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a menționat că subiectul dat deja a fost precăutat și
remis spre reexaminare.
Notă: Proiectul de decizie cu nr. 18 “Cu privire la organizarea odihnei de vară destinată
copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020”,nu a fost supus dezbaterilor și procedurii de vot.
18. S-A EXAMINAT: 19. Cu privire la aprobarea Listei instituțiilor de învățământ care nu pot fi

supuse optimizării prin lichidare.
Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație
AU LUAT CUVÂNT: Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului,
din acest motiv a propus ca proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Dl Ivan Cebotari, consilier raional a menționat că este necesar de precăutat chestiunea în
cauză.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței, a solicitat dlui Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe să
ofere detalii despre proiect. După aceasta, a intervenit cu o cerere către Secretar, ca pentru viitor
proiectele să fie numerotate și capsate.
Dl Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere
nota informativă Cu privire la aprobarea Listei instituțiilor de învățământ care nu pot fi supuse
optimizării prin lichidare;
În conformitate cu prevederile art. 142 lit.(h), art.143 alin.(2), art.144 alin.(1) și alin.(3), art.145
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alin.(1) din Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2014, art.43 și art.46. alin.(1) din Legea
nr.436/2006 privind administraţia publică locală, precum și art.8 și art.27 alin.(3) al Legii nr.397/2003
privind finanţele publice locale, în vederea realizării Hotărârii Guvernului nr.868/2014, privind
finanțarea în baza de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general,
finanțate din bugetul raional, Regulamentulul privind repartizarea și utilizarea resurselor financiare
din componenta raională, decizia nr. 6/12 din 18.12.2014, decizia nr. 10/3 din 19.12.2019 cu privire
la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în lectura a doua,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. Se aprobă Lista instituțiilor de învățământ care nu pot fi supuse optimizării prin lichidare ,
conform Anexei nr.1.
2. Repartizarea mijloacelor bugetare din componenta raională pentru instituțiile menționate vor fi
efectuate în temeiul deciziilor Consiliului raional.
3. Direcția Educație (Mihail Curciuc) și Direcția Finanțe (Octavian Banaru) vor asigura realizarea
prezentei decizii.
4. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele
raionului (dl Tudor Tutunaru).
5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, problem sociale, turism și culte (dl Ion Galus).
PREŞEDINTE
Grigore Corcodel

Întocmit
Șef-interimar Direcție Educație
M. Curciuc
Dl Octavian Banaru, a concluzionat că odată ce nu au fost reorganizate instituțiile de
învățământ preconizate, acestea trebuie anexate la Lista instituțiilor de învățământ care nu pot fi
supuse optimizării prin lichidare, astfel anexa nr.1 va cuprinde 23 instituții.
Dl Vasili Marandiuc, consilier raional a accentuat că trebuie de susținut proiectul în cauză,
pentru a asigura finanțarea instituțiilor de învățământ.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.
Avînd în vedere nota informativă Cu privire la aprobarea Listei instituțiilor de învățământ care
nu pot fi supuse optimizării prin lichidare;
În conformitate cu prevederile art. 142 lit.(h), art.143 alin.(2), art.144 alin.(1) și alin.(3), art.145
alin.(1) din Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2014, art.43 și art.46. alin.(1) din Legea
nr.436/2006 privind administraţia publică locală, precum și art.8 și art.27 alin.(3) al Legii nr.397/2003
privind finanţele publice locale, în vederea realizării Hotărârii Guvernului nr.868/2014, privind
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finanțarea în baza de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general,
finanțate din bugetul raional, Regulamentulul privind repartizarea și utilizarea resurselor financiare
din componenta raională, decizia nr. 6/12 din 18.12.2014, decizia nr. 10/3 din 19.12.2019 cu privire
la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în lectura a doua,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. Se aprobă Lista instituțiilor de învățământ care nu pot fi supuse optimizării prin lichidare ,
conform Anexei nr.1.
2. Repartizarea mijloacelor bugetare din componenta raională pentru instituțiile menționate vor fi
efectuate în temeiul deciziilor Consiliului raional.
3. Direcția Educație (Mihail Curciuc) și Direcția Finanțe (Octavian Banaru) vor asigura realizarea
prezentei decizii.
4. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele
raionului (dl Tudor Tutunaru).
5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, problem sociale, turism și culte (dl Ion Galus).
AU VOTAT: Pro – 19;
Contra – 0; Abținut – 0.
Dna Maria Druga și dl Andrei Vreme, consilieri raionali au anunțat repetat, că chestiunea Cu
privire la organizarea odihnei de vară destinată copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020, nu a
fost supusă votului.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a informat că în cazul cînd s-a omis vreo chestiune din
ordinea de zi, dar deja au fost examinate următoarele, consilierii nu revin la discuția asupra celei
omise.
19. S-A EXAMINAT: 20. Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea
în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara - vara 2020 în secţia
administrativ-militară a raionului Sîngerei.
Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară.
AU LUAT CUVÂNT: Dna O. Timofeev a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota
informativă privind efectuarea controlului medical al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în
termen, cu termen redus şi cel civil în primăvara - vara 2020.
În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „privind
administraţia publică locală”, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245–XV din 18.07.2002 “Cu privire
la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei“, Regulamentului privind activitatea administrativmilitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.77 din 31.01.2001 și Regulamentul cu privire la
încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin
Hotărârea Guvernului RM nr.864 din 17.08.2005
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Consiliul Raional,
DECIDE:
1. Se aprobă componenţa comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen,
cu termen redus şi în serviciul civil pe raionul Sîngerei:
Preşedintele comisiei:
Tudor Tutunaru
- vicepreşedinte al raionului
Vicepreşedintele comisiei:
maior, Olga Timofeev
- şef secţie administrativ-militară a raionului
Mariana Bencovschi
- specialist principal secție administrație publică
Secretarul comisiei:
Ala Doagă
- specialist secţie administrativ-militară
Membrii comisiei:
Ion Bursuc
- șef SP al SSP al IP Sîngerei
Viorel Onceanu
- specialist principal, Serviciul tineret și sport
Svetlana Brînză
- şef Secţie Consultativă,
IMSP „Spitalul raional Sîngerei”
Victoria Golban
sergent inferior, Petru Cebanu

- metodist, Direcţia Educaţie
- reprezentant Trupele de Carabinieri, u/m 1003

1.1 În caz de eliberare a membrilor comisiei recrutare-încorporare din funcțiile deținute,
atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele desemnate în funcția respectivă, fără
emiterea unei noi decizii.
1.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu membrii comisiei de
recrutare-încorporare pe data de 02.06.2020.
1.3 Se stabilește graficul desfășurării ședințelor comisiei recrutare-încorporare privind
încorporarea recruților în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil (Anexa nr.1).
2. Se aprobă componenţa comisiei medico-militare de bază şi de rezervă pentru examinarea
medicală a recruţilor (Anexa nr.2).
2.1 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu medicii specialiști din
cadrul comisiei medico-militare pe data de 02.06.2020.
2.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu primarii și specialiștii în
problemele recrutării și încorporării, precum și cu alte persoane atrase în activitatea de încorporare
pe data de 03.06.2020.
3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei” (dl L.Brînză), conducătorii Centrelor de Sănătate a
raionului Sîngerei vor asigura:
3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în
perioada 16.03.2020 - 31.07.2020.
3.2 Păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă al medicilor implicaţi în procesul de
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încorporare.
3.3 Condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea examenului medical și
investigaţiilor medicale necesare.
3.4. Prezentarea listelor recruţilor a.n. 1993-2002 (născuți până la 31.07.2002) în SAM
Sîngerei, care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale.
4. Examenul medical al recruţilor supuşi încorporării se va efectua din contul bugetului
local conform cerințelor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate
ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern (Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002, art.8).
5. Șeful IMSP „Spitalul raional Sîngerei” va prezenta Devizul de cheltuieli care cuprinde
costul serviciilor medicale per-recrut după finalizarea încorporării.
6. Primarii vor asigura:
6.1. Prezenţa recruţilor a.n.1993-2002 (născuți până la 31.07.2002) la comisia medicomilitară şi de recrutare-încorporare, conform graficului (Anexa nr. 3).
6.2. Instituirea punctelor de recrutare, încorporare și completare, în care vor fi încadraţi
salariaţi responsabili de evidența militară pentru perioada activității comisiilor medico-militare și
de recrutare-încorporare, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului local.
7. Se stabileşte sarcina prealabilă de încorporare pentru unităţile administrativ-teritoriale de
nivelul 1, primăvara - vara 2020 (Anexa nr.4).
8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei (șef-interimar, comisar principal
V.Calinovschi):
- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia
medico-militară şi de recrutare-încorporare și selectarea recruţilor pentru Inspectoratul General de
Carabineri al MAI;
9. Se aprobă:
9.1 Programul de primire al analizelor între orele 08:00-10:00.
9.2 Programul activităţii comisiei medico-militare între orele 08:00-14:00.
10. Se desemnează responsabil de organizarea şi realizarea deciziei în cauză,
vicepreşedintele raionului (dnul T.Tutunaru) şi şef secţie administrativ-militară a raionului (maior
Olga TIMOFEEV).
11. Controlul asupra realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte (dnul
I.Galus).
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Secție Administrativ-Militară
O. Timofeev
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Dl Andrei Vreme, consilier raional a propus ca Președintele Comisiei unice pentru
încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi în serviciul civil pe raionul Sîngerei
să fie desemnată dna O. Timofeev.
Dna O. Timofeev, șef Secție administrativ – militară a stipulat că în temeiul Legii
privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei, este prevăzut că președintele comisiei este
locțiitorul conducătorului APL de nivelul II.
Vasili Marandiuc, consilier raional a propus ca la pct. 1 componența Comisiei, să fie
omis numele Tudor Tutunaru.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie ca bază:
Avînd în vedere nota informativă privind efectuarea controlului medical al recruţilor şi
încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în primăvara - vara 2020.
În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „privind
administraţia publică locală”, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245–XV din 18.07.2002 “Cu privire
la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei“, Regulamentului privind activitatea administrativmilitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.77 din 31.01.2001 și Regulamentul cu privire la
încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin
Hotărârea Guvernului RM nr.864 din 17.08.2005
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. Se aprobă componenţa comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen,
cu termen redus şi în serviciul civil pe raionul Sîngerei:

Preşedintele comisiei:
Tudor Tutunaru
- vicepreşedinte al raionului
Vicepreşedintele comisiei:
maior, Olga Timofeev
- şef secţie administrativ-militară a raionului
Mariana Bencovschi
- specialist principal secție administrație publică
Secretarul comisiei:
Ala Doagă
- specialist secţie administrativ-militară
Membrii comisiei:
Ion Bursuc
- șef SP al SSP al IP Sîngerei
Viorel Onceanu
- specialist principal, Serviciul tineret și sport
Svetlana Brînză
- şef Secţie Consultativă,
IMSP „Spitalul raional Sîngerei”
Victoria Golban
sergent inferior, Petru Cebanu

- metodist, Direcţia Educaţie
- reprezentant Trupele de Carabinieri, u/m 1003
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1.1 În caz de eliberare a membrilor comisiei recrutare-încorporare din funcțiile deținute,
atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele desemnate în funcția respectivă, fără
emiterea unei noi decizii.
1.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu membrii comisiei de
recrutare-încorporare pe data de 02.06.2020.
1.3 Se stabilește graficul desfășurării ședințelor comisiei recrutare-încorporare privind
încorporarea recruților în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil (Anexa nr.1).
2. Se aprobă componenţa comisiei medico-militare de bază şi de rezervă pentru examinarea
medicală a recruţilor (Anexa nr.2).
2.1 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu medicii specialiști din
cadrul comisiei medico-militare pe data de 02.06.2020.
2.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu primarii și specialiștii în
problemele recrutării și încorporării, precum și cu alte persoane atrase în activitatea de încorporare
pe data de 03.06.2020.
3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei” (dl L.Brînză), conducătorii Centrelor de Sănătate a
raionului Sîngerei vor asigura:
3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în
perioada 16.03.2020 - 31.07.2020.
3.2 Păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă al medicilor implicaţi în procesul de
încorporare.
3.3 Condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea examenului medical și
investigaţiilor medicale necesare.
3.4. Prezentarea listelor recruţilor a.n. 1993-2002 (născuți până la 31.07.2002) în SAM
Sîngerei, care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale.
4. Examenul medical al recruţilor supuşi încorporării se va efectua din contul bugetului
local conform cerințelor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate
ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern (Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002, art.8).
5. Șeful IMSP „Spitalul raional Sîngerei” va prezenta Devizul de cheltuieli care cuprinde
costul serviciilor medicale per-recrut după finalizarea încorporării.
6. Primarii vor asigura:
6.1. Prezenţa recruţilor a.n.1993-2002 (născuți până la 31.07.2002) la comisia medicomilitară şi de recrutare-încorporare, conform graficului (Anexa nr. 3).
6.2. Instituirea punctelor de recrutare, încorporare și completare, în care vor fi încadraţi
salariaţi responsabili de evidența militară pentru perioada activității comisiilor medico-militare și
de recrutare-încorporare, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului local.
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7. Se stabileşte sarcina prealabilă de încorporare pentru unităţile administrativ-teritoriale de
nivelul 1, primăvara - vara 2020 (Anexa nr.4).
8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei (șef-interimar, comisar principal
V.Calinovschi):
- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia
medico-militară şi de recrutare-încorporare și selectarea recruţilor pentru Inspectoratul General de
Carabineri al MAI;
9. Se aprobă:
9.1 Programul de primire al analizelor între orele 08:00-10:00.
9.2 Programul activităţii comisiei medico-militare între orele 08:00-14:00.
10. Se desemnează responsabil de organizarea şi realizarea deciziei în cauză,
vicepreşedintele raionului (dnul T.Tutunaru) şi şef secţie administrativ-militară a raionului (maior
Olga TIMOFEEV).
11. Controlul asupra realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte (dnul
I.Galus).
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0.

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea dlui Vasili Marandiuc.
AU VOTAT: Pro – 19;
Contra – 0; Abținut – 0.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie integral:
Avînd în vedere nota informativă privind efectuarea controlului medical al recruţilor şi încorporarea
în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în primăvara - vara 2020.
În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „privind
administraţia publică locală”, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245–XV din 18.07.2002 “Cu privire
la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei“, Regulamentului privind activitatea administrativmilitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.77 din 31.01.2001 și Regulamentul cu privire la
încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin
Hotărârea Guvernului RM nr.864 din 17.08.2005
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. Se aprobă componenţa comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen, cu
termen redus şi în serviciul civil pe raionul Sîngerei:

Preşedintele comisiei:
- vicepreşedinte al raionului
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Vicepreşedintele comisiei:
maior, Olga Timofeev

- şef secţie administrativ-militară a raionului
- specialist principal secție administrație publică

Mariana Bencovschi
Secretarul comisiei:
Ala Doagă

- specialist secţie administrativ-militară

Membrii comisiei:
Ion Bursuc

- șef SP al SSP al IP Sîngerei

Viorel Onceanu
Svetlana Brînză

- specialist principal, Serviciul tineret și sport
- şef Secţie Consultativă,
IMSP „Spitalul raional Sîngerei”

Victoria Golban
sergent inferior, Petru Cebanu

- metodist, Direcţia Educaţie
- reprezentant Trupele de Carabinieri, u/m 1003

1.1 În caz de eliberare a membrilor comisiei recrutare-încorporare din funcțiile deținute, atribuțiile lor în
cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele desemnate în funcția respectivă, fără emiterea unei noi decizii.

1.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu membrii comisiei de
recrutare-încorporare pe data de 02.06.2020.
1.3 Se stabilește graficul desfășurării ședințelor comisiei recrutare-încorporare privind
încorporarea recruților în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil (Anexa nr.1).
2. Se aprobă componenţa comisiei medico-militare de bază şi de rezervă pentru examinarea
medicală a recruţilor (Anexa nr.2).
2.1 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu medicii specialiști din cadrul
comisiei medico-militare pe data de 02.06.2020.
2.2

Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu primarii și

specialiștii în

problemele recrutării și încorporării, precum și cu alte persoane atrase în activitatea de încorporare pe data
de 03.06.2020.
3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei” (dl L.Brînză), conducătorii Centrelor de Sănătate a raionului
Sîngerei vor asigura:
3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în perioada
16.03.2020 - 31.07.2020.
3.2 Păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă al medicilor implicaţi în procesul de
încorporare.
3.3 Condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea examenului medical și investigaţiilor
medicale necesare.
3.4. Prezentarea listelor recruţilor a.n. 1993-2002 (născuți până la 31.07.2002) în SAM Sîngerei,
care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale.
4. Examenul medical al recruţilor supuşi încorporării se va efectua din contul bugetului local
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conform cerințelor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate ale Republicii
Moldova, aprobat de Guvern (Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002, art.8).
5. Șeful IMSP „Spitalul raional Sîngerei” va prezenta Devizul de cheltuieli care cuprinde costul
serviciilor medicale per-recrut după finalizarea încorporării.
6. Primarii vor asigura:
6.1. Prezenţa recruţilor a.n.1993-2002 (născuți până la 31.07.2002) la comisia medico-militară şi de
recrutare-încorporare, conform graficului (Anexa nr. 3).
6.2. Instituirea punctelor de recrutare, încorporare și completare, în care vor fi încadraţi salariaţi
responsabili de evidența militară pentru perioada activității comisiilor medico-militare și de recrutareîncorporare, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului local.
7. Se stabileşte sarcina prealabilă de încorporare pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul
1, primăvara - vara 2020 (Anexa nr.4).
8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei (șef-interimar, comisar principal V.Calinovschi):
- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia medicomilitară şi de recrutare-încorporare și selectarea recruţilor pentru Inspectoratul General de Carabineri al
MAI;
9. Se aprobă:
9.1 Programul de primire al analizelor între orele 08:00-10:00.
9.2 Programul activităţii comisiei medico-militare între orele 08:00-14:00.
10. Se desemnează responsabil de organizarea şi realizarea deciziei în cauză, vicepreşedintele
raionului (dnul T.Tutunaru) şi şef secţie administrativ-militară a raionului (maior Olga TIMOFEEV).
11. Controlul asupra realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte (dnul I.Galus).

AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0.

20. S-A EXAMINAT: 21. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor
omului.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția
drepturilor omului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 89/2018 cu privire la
aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022, precum
și ale Hotărîrii Guvernului nr.65/2019 cu privire la Consiliul Național pentru drepturile omului, în
temeiul art.43 alin.(2) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală,
Consiliul raional Sîngerei
DECIDE:
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1. Se instituie și se aprobă componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția drepturilor
omului, conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă Regulamentul Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului, conform anexei
nr. 2.
3. Se desemnează în calitate de coordonator în domeniul drepturilor omului dna Maria Bajura, șef al
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.
4. Se stabilește că Coordonatorul în domeniul drepturilor omului va activa în baza Regulamentului
privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului, aprobat prin Hotărârii
Guvernului nr.65/2019 cu privire la Consiliul Național pentru drepturile omului.
5. Se stabilește, că în caz de eliberare din funcțiile deținute a unor membri ai Comisiei raionale
pentru protecția drepturilor omului, atribuțiile acestora în cadrul Comisiei vor fi executate de către
persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi decizii.
6. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele
raionului (dl Tudor Tutunaru).
7. Controlul asupra realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
învățământ cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion
Galus).
PREȘEDINTE
Grigore CORCODEL

Întocmit
Șef DASPF
M. Bajura
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru
protecția drepturilor omului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 89/2018 cu
privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–
2022, precum și ale Hotărîrii Guvernului nr.65/2019 cu privire la Consiliul Național pentru drepturile
omului, în temeiul art.43 alin.(2) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică
locală, Consiliul raional Sîngerei
DECIDE:
1. A remite proiectul Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului,
spre reexaminare.
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21. S-A EXAMINAT: 22. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr.
2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor
Copilului și aprobarea Regulamentului”.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie:
Având în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la
Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor
Copilului și aprobarea Regulamentului”, conform art. 43 alin. (2) din Legea 436 –XVI din 28.12.2006
privind administrația publică locală; Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,
Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 09.04.1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului Național
pentru Protecția Drepturilor Copilului, Consiliul raional
DECIDE :

1. Se aprobă componența nominală a Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului (în
continuare Consiliul) în redacție nouă (Anexa nr. 1).
2. Se stabilește, că în caz de eliberare din funcție a membrilor Consiliului, atribuțiile acestora în
cadrul Consiliului vor fi executate de către persoanele desemnate în funcțiile respective, fără emiterea
unei noi decizii.
3. Se desemnează responsabil pentru operarea modificărilor șef Direcţie Asistenţă Socială şi
Protecţie a Familiei (dna Maria Bajura.).
4. Responsabil de monitorizarea realizării prezentei decizii se numește vicepreședintele raionului
(dl T. Tutunaru);
5. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru învățămînt
cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte.
PREȘEDINTE
Grigore CORCODEL

Întocmit
Șef DASPF
M. Bajura
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei
nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția
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Drepturilor Copilului și aprobarea Regulamentului”, conform art. 43 alin. (2) din Legea 436 –XVI din
28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele
normative, Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 09.04.1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului
Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Consiliul raional
DECIDE :
1. A remite proiectul Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din
04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și
aprobarea Regulamentului”, spre reexaminare.

22. S-A EXAMINAT: 23. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind

aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție
a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a
beneficiarilor de locuințe sociale.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie Având în vedere nota
informativă cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție
a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor
de locuințe sociale; în temeiul Regulamentului privind modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de
construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, faza II, aprobat prin ordinul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 75 din 14.05.2014, art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind
administrația publică locală, Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul raional

DECIDE:
1. Se operează modificări la pct. 1 al Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile
social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale, și se
redă în redacție nouă, conform anexei nr.1.

2. Se stabilește, că în caz de eliberare din funcțiile deținute a unor membri ai comisiei de selectare a
beneficiarilor de locuințe sociale, atribuțiile acestora în cadrul comisiei vor fi executate de către persoanele
nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi decizii.

3. Se desemnează responsabil de realizarea deciziei vicepreședintele raionului (dl Tudor Tutunaru).
4. Controlul asupra realizării prezentei decizii , se pune în sarcina Comisiei consultative pentru învățământ
cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion Galus).

PREȘEDINTE
Grigore CORCODEL
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Întocmit
Șef DASPF
M. Bajura
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a intervenit a
propus ca proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
AU VOTAT:Pro – 19;Contra – 0;Abținut – 0
S-A DECIS: Având în vedere Nota informativă cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din
14.08.2014
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de
construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de
selectare a beneficiarilor de locuințe sociale; în temeiul Regulamentului privind modul și condițiile
de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, faza
II, aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 75 din 14.05.2014, art.
43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Legea nr.100 din 22.12.2017 cu
privire la actele normative, Consiliul raional
DECIDE:
1. A remite proiectul Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a
locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a
beneficiarilor de locuințe sociale, spre reexaminare.

23. S-A EXAMINAT: 24. Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016
privind aprobarea Regulamnetului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.
Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie:
Avâd în vedere nota informativă cu privire la modificarea anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12
din 14.04.2016 „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor
de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”,
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, art.1 și art.5 alin .2) ale Legii Fondului de susținere a populației nr.827

din

18.02.2000, Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.448 din 07.05.2020 Cu
privire la modificarea ordinului nr.07 din 03.01.2020 cu privire la aprobarea limitelor plafoanelor
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pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale pentru anul 2020, Deciziilor Consiliului raional
nr.1/9 din 07.03.2013 Cu privire la înființarea Serviciului social „Asistență personală” în cadrul
DASPF Sîngerei și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului, nr.1/21
din 19.03.2015 Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social asistență parentală
profesionistă, nr.2/15 din 05.04.2012 Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și
funcționare ale instituțiilor publice „Raza Soarelui”, „Agapie” și „Sf.Gheorghe”,

nr. 2/12 din

14.04.2016 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de
personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei,
Consiliul raional
D E C I D E:

1.

Se operează modificări la anexa nr. 3 la Decizia Consiliului raional nr. 2/12 din 14.04.2016
”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal
ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei după cum urmează:
1.1. tabelul I, subdiviziunea 7, Personal administrativ auxiliar, la poziția „Arhivar” sintagma
„0,5” și poziția „Total” , se exlud;
1.2. tabelul I, la poziția „Total”, sintagma „14,5” se substituie cu sintagma „14”;
1.3. tabelul III,

subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități

„Sf.Gheorghe”, la poziția „psiholog” sintagma „1” se substituie cu sintagma „0,5”;
1.4. tabelul III,

subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități

„Sf.Gheorghe”, la poziția „lăcătuș” sintagma „1” se substituie cu sintagma „0,5”;
1.5. tabelul III,

subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități

„Sf.Gheorghe”, la poziția „șofer” sintagma „1” se substituie cu sintagma „0,5”;
1.6. tabelul III,

subdiviziunea 4 Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități

„Sf.Gheorghe”, se completează cu poziția „electrician” și la numărul de unități cu „0,5”;
1.7. tabelul III, subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități
„Sf.Gheorghe”, la poziția „Total”, sintagma „18,5” se substituie cu sintagma „17,5”;
1.8. tabelul I, la poziția „Total în instituții”, sintagma „50,5” se substituie cu sintagma „49,5”;
1.9. tabelul II, subdiviziunea 4, Serviciul social Asistență Parentală profesionistă, la poziția „șef
serviciu” sintagma „-” se substituie cu sintagma „0,5”;
1.10.

tabelul II, subdiviziunea 4, Serviciul social Asistență Parentală profesionistă, se

completează cu poziția „asistent social” și la numărul de unități cu „1,0”;
1.11.

tabelul II, subdiviziunea 4, Serviciul social Asistență Parentală profesionistă , poziția

„Total”, sintagma „6” se substituie cu sintagma „7,5”;
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1.12.

tabelul II, subdiviziunea 5, Serviciul social „Asistență personală”, la poziția „asistenți

personali” se completează cu sintagma „(finanțare din bugetul Consiliului Raional)” și la
numărul de unități sintagma „50,5” se substituie cu sintagma „40”;
1.13.

tabelul II, subdiviziunea 5, Serviciul social „Asistență personală”, la poziția „șef

serviciu” sintagma „1,5”se substituie cu sintagma „5,0”;
1.14.

tabelul II, subdiviziunea 5, Serviciul social „Asistență personală”, se completează cu

poziția „asistenți personali (finanțare din partea Agenției Naționale Asistență Socială)” și la
numărul de unități se completează cu sintagma „142”;
1.15.

tabelul II, subdiviziunea 5, Serviciul social „Asistență personală”, la poziția „Total”,

sintagma „52” se substituie cu sintagma „187”;
1.16.

tabelul II, la poziția „Total servicii sociale - 8”, sintagma „153,3” se sudstituie cu

sintagma „289,8”.
2.

Responsabili de realizarea prezentei decizii se numește DASPF ( Dna M. Bajura).

3.

Responsabil de monitorizarea implementării deciziei se numește vicepreședintele raionului ( dl
T.Tutunaru).

4.

Controlul asupra realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl
Ion Galus).
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL

Întocmit
Șef DASPF
M. Bajura
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
AU VOTAT:Pro – 19;Contra – 0;Abținut – 0
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la modificarea anexei nr. 3 a
Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,
structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”,
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, art.1 și art.5 alin .2) ale Legii Fondului de susținere a populației nr.827

din

18.02.2000, Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.448 din 07.05.2020 Cu
privire la modificarea ordinului nr.07 din 03.01.2020 cu privire la aprobarea limitelor plafoanelor
pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale pentru anul 2020, Deciziilor Consiliului raional
nr.1/9 din 07.03.2013 Cu privire la înființarea Serviciului social „Asistență personală” în cadrul
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DASPF Sîngerei și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului, nr.1/21
din 19.03.2015 Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social asistență parentală
profesionistă, nr.2/15 din 05.04.2012 Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și
funcționare ale instituțiilor publice „Raza Soarelui”, „Agapie” și „Sf.Gheorghe”,

nr. 2/12 din

14.04.2016 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de
personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei,
Consiliul raional
D E C I D E:
1. A remite proiectul Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016
privind aprobarea Regulamnetului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, spre reexaminare.
24. S-A EXAMINAT: 25. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova -

Copil, Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei.
Raportor: M. Bajura - șef DASPF
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie:
Având în vedere nota informativă cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO
CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie și Consiliul Raional Sîngerei, în temeiul Legii nr. 338XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului, Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia
specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, art. 43 alin. (2) din Legea
436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu
privire la actele normative, Consiliul Raional
DECIDE:
1. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie și
Consiliul Raional Sîngerei pentru perioada 2020-2023 (Anexa 1).
2. Se autorizează președintele raionului (dl Grigore Corcodel) pentru semnarea Acordului de
parteneriat din numele Consiliului Raional.
3. Se desemnează responsabil de implementarea prevederilor stipulate în Acordul de parteneriat
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (dna Maria Bajura).
4. Se desemnează responsabil pentru organizarea

realizării

prezentei decizii vicepreședintele

raionului (dl Tudor Tutunaru).
5. Controlul asupra realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
învățământ cultură, sport, tineret, ocrotirea

sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion

Galus).
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PREȘEDINTE
Grigore CORCODEL

Întocmit
Șef DASPF
M. Bajura
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
AU VOTAT: Pro – 19; Contra – 0; Abținut – 0
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat
dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie și Consiliul Raional Sîngerei, în temeiul Legii
nr. 338-XIII din 15.12.1994

privind drepturile copilului, Legii nr.140 din 14.06.2013 privind

protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, art. 43 alin. (2)
din Legea 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,

Legii nr. 100 din

22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul Raional

DECIDE:
1. A remite proiectul Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova Copil, Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei, spre reexaminare.
25. S-A EXAMINAT: 26. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră
Raportor: I. Bîrsanu - Vicepreședintele raionului.
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectu de decizie Avînd în vedere: - Nota
informativă privind constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră; în temeiul art. 43 alin. (2)
din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legea nr.100 din
22.12.2017 Cu privire la actele normative; Legea nr.131 din 07.06.2007 privind siguranța traficului
rutier; art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 21.12.2011 „Cu privire la aprobarea Planului de
acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră”, Scrisoarea IGP,
Regimentul de patrulare NORD nr.34/17/3869 din 09.03.2020;
Consiliul raional,
DECIDE:

1. Se constituie Comisia raională pentru siguranța rutieră în următoarea componenţă:
-

Ion BÎRSANU – Preşedintele Comisiei,
Vicepreşedintele raionului

-

Valentina BACIU - Secretarul Comisiei,
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Specialist, Secția Agricultură şi Alimentație
Membrii Comisiei:
-

Vitalie TABARCEA - Șef secție Administrație Publică, Aparatul Președintelui raionului
Sîngerei;

-

Vladislav GUILA- Comisar principal, Comandant de pluton al plutonului Sîngerei,
Glodeni, Fălești al Companiei de patrulare nr.2 Bălți a Regimentului de patrulare Nord al
INP al IGP;

-

Vitalie ȚURCANU –Ofițer superior Auto de Stat al Serviciului de Supraveghere Tehnică
și Accidente Rutiere, Inspectoratul de Poliție Sîngerei;

-

Vasile BOSTAN –Ofițer, Sistematzare Circulație Rutieră al Serviciului de Supraveghere
Tehnică și Accidente Rutiere, Inspectoratul de Poliție Sîngerei;

-

Vasile COSOVAN – Director, Stația de testare auto Betezda;

-

Marin URECHEANU – Director, Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata
Naţională, filiala Sîngerei;

-

Igor POPUȘOI - Șef sector, S.A. Drumuri Bălți;

-

Victor GUȚU – Inspector, Inspectoratul Tehnic de Stat “Intehagro”.

2. Se aprobă Regulamentul de activitate a Comisiei raionale pentru securitatea circulației rutiere
(Anexa1).
3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor de muncă,
atribuţiile acestora în cadrul organului colegial vor fi preluate imediat şi exercitate de
persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea, de către autoritatea publică, a
vreunui act în acest sens.
4. Se desemnează responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii dnul Ion
BÎRSANU -vicepreşedintele raionului .
5. Se abrogă Decizia nr. 1/24 din 22.03.2018 privind modificarea și comletarea Deciziei nr.8/25
din 17.12.2015 ,, Cu privire la constituirea Consiliului raional pentru siguranță rutieră” și
Decizia nr.8/25 din 17.12.2015 ,, Cu privire la constituirea Consiliului raional pentru siguranță
rutieră”.
6. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Construcții, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (dl Alexandru
Străjescu).
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus
ca proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
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AU VOTAT:Pro – 19;Contra – 0;Abținut – 0
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind constituirea Comisiei raionale pentru
siguranța rutieră; în temeiul art. 43 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006; Legea nr.100 din 22.12.2017 Cu privire la actele normative; Legea nr.131 din
07.06.2007 privind siguranța traficului rutier; art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 21.12.2011
„Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru
siguranţă rutieră”, Scrisoarea IGP, Regimentul de patrulare NORD nr.34/17/3869 din 09.03.2020;
Consiliul raional,
DECIDE:
1. A remite proiectul Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră, spre
reexaminare.

26. S-A EXAMINAT: 27. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru
trimestrul II al anului 2020.
Raportor: V. Tabarcea - șef al Secției Administrație Publică
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului
raional pentru trimestrul II al anului 2020;
În temeiul art. 43, alin. (2), al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional, precum și în baza
demersurilor parvenite de la subdiviziunile Consiliului raional,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2020
(Anexa nr.1).
2. Secretarul Consiliului raional (dl Gh. Ungureanu), se desemnează responsabil pentru
aducerea prezentei decizii la cunoştinţa persoanelor interesate.
3. Controlul realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiilor consultative de
specialitate.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL

Întocmit
Șef Secție Administrație Publică
V. Tabarcea
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Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare și a supus-o votului. Totodată s-a adresat către
Secretarul Conssiliului raional, cu solicitarea de a aplica sancțiuni de rigoare față de dl V.
Tabarcea, șef Secție Administrație Publică. Dl O. Cernei s-a referit la atitudinea ignorantă față de
Consiliul rational a dlui V. Tabarcea și absența sa de la serviciu, în momentul desfășurării
ședinței.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea Planului de activitate al
Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2020;
În temeiul art. 43, alin. (2), al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional, precum și în baza
demersurilor parvenite de la subdiviziunile Consiliului raional,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. A remite proiectul, Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru
trimestrul II al anului 2020, spre reexaminare.
27. S-A EXAMINAT: 28. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de
către Consiliului raional
Raportor: V. Tabarcea - șef al Secției Administrație Publică
AU LUAT CUVÂNT: O. Cernei, președintele ședinței a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor
aprobate de către Consiliul raional;
În temeiul art. 43, alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional, notelor informative
privind realizarea deciziilor parvenite de la subdiviziunile Consiliului raional, Consiliul Raional,
DECIDE:
Se ia act de informaţia cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional în
cadrul ședinței de constituire din 23.11.2019 (anexa nr.1), ședinței extraordinare din 27.11.2019
(anexa nr.2), ședinței ordinare din 19.12.2019 (anexa nr.3), ședinței extraordinare din
31.01.2020 și cu privire la examinarea interpelărilor pentru perioada 09.12.2019 – 01. 03.2020 (anexa
nr.4)
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
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Șef Secție dministrație Publică
Vitalie Tabarcea
Preşedintele şedinţei a propus să se ia act de proiectul de decizie.

SE IA ACT: Avînd în vedere nota informativă cu privire la examinarea interpelărilor și
realizarea deciziilor
aprobate de către Consiliul raional;
În temeiul art. 43, alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional, notelor informative
privind realizarea deciziilor parvenite de la subdiviziunile Consiliului raional, Consiliul Raional,
DECIDE:
Se ia act de informaţia cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional în
cadrul ședinței de constituire din 23.11.2019 (anexa nr.1), ședinței extraordinare din 27.11.2019
(anexa nr.2), ședinței ordinare din 19.12.2019 (anexa nr.3), ședinței extraordinare din
31.01.2020 și cu privire la examinarea interpelărilor pentru perioada 09.12.2019 – 01. 03.2020 (anexa
nr.4)

28. S-A EXAMINAT: 29 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
Gheorghe Ungureanu, secretarul Consiliului raional – a solicitat

desemnarea unui

consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în
imposibilitate de a semna.
Dl Petru Gherman, consilier raional a propus candidatura dnei Maria Druga.
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 Maria Druga, cu împuterniciri de a semna deciziile în cazul în care
preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
AU VOTAT: PRO – 19, CONTRA – 0, ABŢINUT – 0
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29. S-A EXAMINAT: 30 Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a
raionului (automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din
gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ".
Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar.
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota
informativă privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de
model LADA 21214, anvelope de iarna 185/75 R16

Kama-232) din gestiunea Aparatului

Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. „INDMETALCONGAZ
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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publcă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Demersul nr.19 din 11.05.2020 Consiliul raional,
D E C I D E:
1. Se transmit cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de
model LADA 21214, anvelope

185/75 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului Președintelui

raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. „INDMETALCONGAZ, în sumă totală de 116018.00 lei (Anexa
nr.1 la prezenta decizie).
2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă:
Ion BÎRSANU

- Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului.
membrii comisiei:

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe
Ala DOAGĂ - Contabil-şef, Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionul Sîngerei
Ion BÎNZARI - Șef, Serviciu de Deservire a Clădirii și subdiviziunilor ale Consiliului raional
Eugeniu SINCOVSCHI – Director, Î.M. INDMETALCONGAZ
3. Comisia de transmitere-primire (dl I.Bîrsanu) va asigura întocmirea actelor de transmitereprimire a activelor şi documentelor confirmative 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).
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
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Contabil-șef Serviciu Financiar
Ala Doagă

Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus ca
proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
AU VOTAT: Pro – 19;

Contra – 0;

Abținut – 0

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind transmiterea activelor proprietate publică

a raionului (automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope de iarna 185/75 R16 Kama232)

din

gestiunea

Aparatului

Președintelui

raionului

Sîngerei

în

gestiunea

Î.M.

„INDMETALCONGAZ
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
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității nr.113/2007,
Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publcă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, Instrucțiunii cu privire
la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor metodologice privind
evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015,
Demersul nr.19 din 11.05.2020 Consiliul raional,
D E C I D E:
1. A remite proiectul, Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a raionului
(automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din gestiunea
Aparatului Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ", spre
reexaminare.
30. S-A EXAMINAT: 31. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în
instanțele de judecată.
Raportor: T. Donos – specialist superior Serviciu Juridic
AU LUAT CUVÂNT: T. Donos a prezentat proiectul de decizie Având în vedere:
Nota informativă privind necesitatea numirei reprezentantului Consiliului raional Sîngerei.
În temeiul art.43 alin. (1) lit.(m)) al Legii privind Administrația publică locală nr. 436/ 2006,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. Se desemnează Teodor Donos, specialist superior Serviciul juridic,

în calitate de

reprezentant al Consiliului raional Sîngerei în toate instanţele de judecată.
2. Se aprobă și se eliberează dlui Teodor Donos, procură pentru executarea prezentei decizii.
(anexa nr.1)
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3. Controlul executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de specialitate în
problemele sociale, învățămînt, protecție socială, sănătate publică, muncă și drept.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Specialist superior Serviciu Juridic
T. Donos
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a expus părerea de a nu desemna candidatura dlui T. Donos în
calitate de reprezentant al Consiliului raional Sîngerei, în instanța de judecată și a propus
reexaminarea proiectului. Dl Cernei a motivat că specialistul superior expune argumente ce sunt în
defavoarea Consiliului și că în momentul emiterii notificării din 27.12.2019 a activat în cadrul OT
Bălți al Cancelariei de Stat.
Dl Teodor Donos, specialist superior Serviciu Juridic, a argumentat că necesitatea proiectului
rezumă din existența unor dosare ce urmează să fie examinate de instanța de judecată, fiind necesară
prezența reprezentantului Consiliului raional.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a solicitat ca pentru următoarea ședință să fie prezentată lista
dosarelor și atunci Consiliu va decide delegarea doar pentru acestea.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie avînd în vedere propunerea de
reexaminare.
S-A DECIS: Având în vedere: Nota informativă privind necesitatea numirei reprezentantului

Consiliului raional Sîngerei. În temeiul art.43 alin. (1) lit.(m)) al Legii privind Administrația
publică locală nr. 436/ 2006,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1. A remite proiectul, Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în
instanțele de judecată, spre reexaminare.
AU VOTAT: Pro – 19;
Contra – 0; Abținut – 0.
31. S-A EXAMINAT: 32. Cu privire la acordarea premiului unic.
Raportor: A. Pavinschi – specialist principal Serviciu Resurse Umane
AU LUAT CUVÂNT: Oleg Cernei a prezentat proiectul de decizie
Avînd în vedere nota informativă cu privire la acordarea premiului unic.

În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, art. 40 alin. (1), (2) și (4) al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public, art. 21 al Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de
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salarizare în sectorul bugetar.
Consiliul raional,
1.

DECIDE:
De acordat premiul unic, drept măsură de stimulare, din contul economiei mijloacelor

alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, în mărime de cîte un salariu de bază, după cum
urmează:
-

Dlui Octavian Banaru - șef Direcție Finanțe;

-

Dlui Valeriu Rusu - șef Secție Cultură;

-

Dlui Mihail Curciuc –șef-interimar Direcție Educație;

-

Dnei Maria Bajura – șef DASPF

2. Se desemnează contabilii-şefi ai Direcţiei Finanţe, DASPF, Direcţiei Educaţie, Secţiei
Cultură responsabili de realizarea prezentei decizii.
3.

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

Economie, Finanţe şi Buget (dl.I. Cebotari).
PREȘEDINTE
Grigore CORCODEL

Întocmit
Specialist principal Serviciu Resurse Umane
A. Pavinschi
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței a constatat absența raportorului, din acest motiv a propus
ca proiectul dat să fie remis spre reexaminare.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea.
AU VOTAT: Pro – 19;
Contra – 0; Abținut – 0
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la acordarea premiului unic.
În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, art. 40 alin. (1), (2) și (4) al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public, art. 21 al Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar.
Consiliul raional,
DECIDE:
1. A remite proiectul “Cu privire la acordarea premiului unic”, spre reexaminare.
La capitolul anunțuri, informații, declarații Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe
Ungureanu a solicitat permisiunea președintelui ședinței, de a da citire declarației parvenite de la dl
Ion Roșca, consilier raional.
Dl Oleg Cernei, președintele ședinței nu a permis ca Secretarul Consiliului raional, să aducă la
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cunoștința consilierilor, textul declarației. Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele
ședinței:”Deci, consilierul a avut posibilitate. Aici scrie clar domnule Secretar, iarăși încălcați
Regulamentul Consiliului raional. Eu am citit la începutul ședinței domnule Secretar, Vă rog frumos
să fiți un model de corectitudine. Domnule Secretar, Vă informez că iarăși ați încălcat, ca și atunci
când ați venit în Consiliu și ne-ați propus că a parvenit o cerere de la 1/3 de consilieri. N-aveți ce
informa, este procedura să ducă în Cancelarie să o înregistreze, când e înregistrată, Dumneata vii și
faci partea legală. Dumneata nu ești curierul lui Roșca. Scrie concret, art. 194 din Regulamentul de
activitate al Consiliului raional, declarații, întrebări, interpelări, petiții, consilierii pot face la sfârșitul
ședinței. Dumneata nu ai procură și nu ești delegat de către consilier ”
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Stimați colegi, așa, ajungem la
capitolul întrebări, propuneri, sugestii. Vă rog foarte mult să Vă folosiți de asemenea posibilitate. Eu
am o interpelare, dacă Dumneavoastră nu aveți. Rog Secretarul Consiliului raional, să pună la
dispoziția Comisarului raionului Sîngerei, toate materialele video, toate procesele verbale, despre
comportamentul în ședința Consiliului raional, perturbarea ordinii publice, de către președintele
Corcodel, consilierilor Galus, Roșca, Tutunaru și Petrov Magdalena și rog ca Comisariatul raional de
Poliție Sîngerei, să investigheze acest gen de comportament și de destabilizare a activității Consiliului
raional. Noi suntem într-o instituție publică, noi suntem într-o ședință deliberativă, noi suntem
Parlamentul raionului Sîngerei, care oamenii au delegat să rezolvăm probleme, să examinăm proiecte
de decizii dar să nu facem “reglări de conturi”. Avem argumente, de aceea este Parlamentul acesta să
discutăm cu argumente, cu probe și votul este democrația, și minoritatea trebuie să se supună
majorității. Așa cum au procedat colegii noștri, au procedat în celelalte două ședințe, uitați-vă
înregistrările video la toate ședințele și o să vedeți, cu cât greu noi încercam să ne dee cuvântul, mie,
dlui Gherman sau alți colegi, când noi solicitam pauză. De aceea, noi astăzi am dat cuvântul la toată
lumea, am respectat Regulamentul, dar comportamentul acesta agresiv, aceasta duce la o imagine
negativă. Acesta e prima chestiune legată de ședința de azi”.
Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Doi, domnule Secretar, Vă rog să ne
informați la următoarea ședință a Consiliului raional, despre comportamentul și starea aceasta de
agresiune între Consiliul raional și Primăria Sîngerei. Noi 2 luni de zile, am asistat la un război
mediatic, implicat comisarul de poliție, implicați colaboratori de poliție cu ședințe ale Comisiei
pentru Situații Excepționale care demiteau ș.a.m.d. Aceasta nu e admisibil, este primar ales în mod
direct de cetățeni. Este președinte de raion și Consiliul raional, care trebuie să găsească un numitor
comun, să lucreze pentru binele raionului Sîngerei. Toată presa, toată țara a văzut acest conflict între
primar și președinte de raion. De aceea, rugămintea este ca să informați la următoarea ședință a
Consiliului, pe ce fon au avut loc conflictele acestea, de ce s-au intentat dosarele acestea
administrative pe primar și viceprimar, fiindcă aceasta nu ne face nouă ca raionul Sîngerei”.
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Vorbire directă, dl Oleg Cernei, președintele ședinței “Și a treia interpelare care vreau eu să
o fac, disciplina la locul de muncă a funcționarilor Consiliului raional, 3 vicepreședinți, 3 mașini de
serviciu, folosite în fiecare zi în scopuri personale. Dl Erimei, Prepelița, Ratuș peste tot locul cu
mașina de serviciu, dus-venit de la Prepelița aicea. Al doilea, problema este că noi am propus,
fracțiunea PAS, ca acestea din 13 mașini, care se află la balanța Consiliului raional, 5 să fie date,
pentru Spitalul raional, ca pe timp de COVID, acești medici care nu trăiesc în centrul raional, dar
trăiesc în satele limitrofe, să fie transportați cu mașinile Consiliului raional, dacă noi suntem parte a
acestei lupte împotriva COVID-ului. Da ce au făcut, Tutunaru se ducea de la Consiliul raional, acasă
cu mașina, stă mașina Consiliului raional, parcată la el la poartă. Erimei se primbla nu știu pe unde.
Deci aceasta este folosirea în scopuri personale a resurselor administrative. De aceea, rog să dispuneți
o anchetă de serviciu cu tragerea la răspundere pentru faptul că folosesc funcția publică în interes
personal, aceasta este o încălcare. De aceea, domnule Secretar rugămintea este să avem o colaborare
cu consilierii raionali. Noi vrem conlucrare, noi vrem ca în capul mesei să fie legea și eu vreau să Vă
asigur că consilierii care sunt aici în sală, ei astăzi cu mare respect au venit în ședință și noi în bază
legală cu prezența Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, care veghează legalitatea deciziilor, cu
juristul dl Donos, noi am examinat cu argumente, probe toate proiectele. Aceasta noi vrem, să fie o
platformă civilizată, corectă ca noi să fim un organ deliberativ, de atât și ne-au ales oamenii”.
Dl Petru Gherman, consilier raional a solicitat dispoziția prin care se interzice conducerea
autoturismelor de serviciu individual (fără șoferul angajat).
Preşedintele şedinţei dl Oleg Cernei, a solicitat votul consilierilor pentru închiderea lucrărilor
ședinței ordinare din 28 mai 2020.
AU VOTAT: Pro – 19;
Contra – 0; Abținut – 0.
Ședința a fost declarată închisă.
Notă: După încheierea ședinței, dl Oleg Cernei, a oferit cuvânt dlui Arcadie Covaliov, primar
al or. Sîngerei, care a soliciat Consiliului să ia atitudine față de activitatea Comisiei raionale
pentru Situații Excepționale. Conform opiniei sale, din cauza acțiunilor incorecte ale Comisiei, la
moment se observă o dinamică sporită de infectare a cetățenilor cu COVID-19.
Preşedintele şedinţei

CERNEI Oleg

CONTRASEMNAT:
Secretar al Consiliului raional

UNGUREANU Gheorghe
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