REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SÎNGEREI
CONSILIUL RAIONAL
SÎNGEREI
PROCES-VERBAL NR. 3
al şedinţei extraordinare a Consiliului
raional din „22” Iulie 2021
Total membri
Prezenţi
Absenţi
(Lista nr.1 se anexează)

- 33
- 37
-6

Mențiune: Ședința a fost prezidată de consilierul Ion ROȘCA.
La ședință au fost prezenți și: președintele
raionului, vicepreședinții raionului; funcționarii din
cadrul subdiviziunilor subordonate Consiliului raional
și instituțiilor fondate de acesta;
Au asistat la ședință: reprezentanții mass-media locali.
(Fișa epidemiologică se anexează)

Secretarul Consiliului raional, dl Vitalie Tabarcea, a salutat prezența și a efectuat
apelul consilierilor. Ulterior, dumnealui a anunţat că în sală sunt prezenţi 27 consilieri din 33,
menționînd că ședința este deliberativă.
Ulterior, la propunerea Vicepreședintelui raionului, cei prezenți au onorat simbolurile de
stat și ale raionului.
Vicepreședintele raionului, dl Tudor Tutunaru, a menționat necesitatea alegerii
președintelui ședinței.
Consilierii raionali, au propus candidatura dlui Oleg Cernei, dlui Igor Țîbîrnă și dlui
Ion Roșca. Consilierii raionali Oleg Cernei și Igor Țîbîrnă, și-au retras candidaturile.
Vicepreședintele raionului Sîngerei a supus
votului candidatura dlui Ion Roșca:
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

S-A DECIS: De ales în calitate de Preşedinte al şedinţei extraordinare din 22 iulie
2021, consilierul Ion Roșca.
Președintele ședinței a solicitat candidaturi pentru Comisia de numărare a voturilor.

Consilierii raionali au propus următoarele candidaturi pentru Comisia de numărare a voturilor:
Artur Goia și Vasile Nerpii.
Președintele ședinței, a spus votului candidaturile consilierilor Artur Goia și Vasile Nerpii.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

Președintele ședinței, Ion Roșca a solicitat aprobarea ordinei de zi ca bază, propusă de
președintele raionului:
1. Cu privire la numirea în funcție a Secretarului Consiliului raional.
Raportor: A. Mihaliuc, specialist principal, Serviciu Juridic și Resurse Umane
2. Cu privire la demisie.
Raportor: A. Mihaliuc specialist principal, Serviciu Juridic și Resurse Umane
3. Cu privire la modificare.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
6. Cu privire la acordul privind folosirea denumirii oficiale a raionului.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
7. Privind modificarea deciziei nr. 8/17 din 17.12.2015.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
8. Cu privire la modificarea deciziilor.
Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
9. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 26.04.2018.
Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
10. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat.
Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
11. Privind modificarea Deciziei nr. 3/19 din 03.09.2020 “Cu privire la aprobarea în redacție nouă
a statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ”” și actelor aferente activității întreprinderii respective.
Raportor: I. Erimei, vicepreședinte al raionului
12. Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului Raional nr.5/5 din 15.12.2020
,,Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale
(de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021”.
Raportor: V. Țîbîrnă, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

13. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor
educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație, în proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.
Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
14. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
15. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți), aflate în
administrarea unor instituții de învățământ din raion.
Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
16. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea L.T.
“Alexandru Agapie”.
Raportor: L. Rudei, director L.T. “Alexandru Agapie”
17. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P.
Gimnaziul “Luceafărul” din or. Biruința.
Raportor: N. Vechiu, director gimnaziu “Luceafărul”
18. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP „Spitalul raional Sîngerei”.
Raportor: V. Malcoci, director-interimar IMSP “Spitalul raional Sîngerei”
19. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”.
Raportor: Gh. Ojog, șef IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”
20. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice
educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativteritoriale de nivelul I.
Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură
21. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale), din proprietatea publică a
raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.
Raportor: O Banaru, șef Direcție Finanțe
22. Privind modificarea deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Cu privire la aprobarea bugetului raional
pentru anul 2021, în lectura a doua”.
Raportor: O Banaru, șef Direcție Finanțe
23. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încoroporarea în serviciul
militar în termen, cu termen redus și cel civil, în toamna 2021-iarna 2022 în secția administrativmilitară a raionului Sîngerei.
Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară.
24. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare al Centrului raional de Tineret Sîngerei.
Raportor: V. Onceanu, specialist principal Serviciu Tineret și Sport

25. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul
raional.
Raportor: V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică
26. 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: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică
Anunţuri, informaţii şi declaraţii
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

Președintele ședinței a solicitat propuneri vis-à-vis de ordinea de zi.
V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică, a solicitat includerea în ordinea de zi ca prima
chestiune “Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în
componența Comisiilor consultative de specialitate”.
Oleg Cernei, consilier raional, a întrebat de ce proiectele de decizii, nu au fost publicate pe pagina
web a Consiliului raional, în termen legal.
Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică, a răspuns că proiectele au fost publicate
odată cu înregistrarea acestora în Cancelarie, totododată, precizînd că timp de 2 zile a intervenit o
problem tehnică.
Președintele ședinței, a supus votului propunerea dlui V. Tabarcea:
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

Oleg Cernei, consilier raional, a anunțat că proiectul de decizie nr.1 “Cu privire la numirea în
funcție a Secretarului Consiliului raional”, nu poate fi suspus examinării, așa încât participantul la
concurs dl Anatol Popescu, a depus contestație împotriva rezultatelor acestuia. Dumnealui a
propus excluderea proiectului dat din ordinea de zi.
Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a remarcat că nu există impedimente
legale, pentru numirea în funcție a secretarului.
Președintele ședinței, a supus votului propunerea dlui O. Cernei:
AU VOTAT: Pro – 0

Contra – 0

Abținut – 0

Anna Orlovscaia, consilier raional, , a solicitat excluderea din ordinea de zi a chestiunii nr. 6
“Cu privire la acordul privind folosirea denumirii oficiale a raionului”.
Președintele ședinței, a supus votului propunerea dnei A. Orlovscaia:

AU VOTAT: Pro – 22

Contra – 0

Abținut – 5

Președintele ședinței, a supus votului ordinea de zi în întregime:
1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența
Comisiilor consultative de specialitate.
Raportor: V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică
2. Cu privire la numirea în funcție a Secretarului Consiliului raional.
Raportor: A. Mihaliuc, specialist principal, Serviciu Juridic și Resurse Umane
3. Cu privire la demisie.
Raportor: A. Mihaliuc specialist principal, Serviciu Juridic și Resurse Umane
4. Cu privire la modificare.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
7. Privind modificarea deciziei nr. 8/17 din 17.12.2015.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
8. Cu privire la modificarea deciziilor.
Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
9. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 26.04.2018.
Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
10. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat.
Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
11. Privind modificarea Deciziei nr. 3/19 din 03.09.2020 “Cu privire la aprobarea în redacție nouă
a statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ”” și actelor aferente activității întreprinderii respective.
Raportor: I. Erimei, vicepreședinte al raionului
12. Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului Raional nr.5/5 din 15.12.2020
,,Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale
(de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021”.
Raportor: V. Țîbîrnă, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
13. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor
educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație, în proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.
Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
14. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
15. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți), aflate în
administrarea unor instituții de învățământ din raion.
Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
16. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea L.T.
“Alexandru Agapie”.
Raportor: L. Rudei, director L.T. “Alexandru Agapie”
17. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P.
Gimnaziul “Luceafărul” din or. Biruința.
Raportor: N. Vechiu, director gimnaziu “Luceafărul”
18. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP „Spitalul raional Sîngerei”.
Raportor: V. Malcoci, director-interimar IMSP “Spitalul raional Sîngerei”
19. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”.
Raportor: Gh. Ojog, șef IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”
20. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice
educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativteritoriale de nivelul I.
Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură
21. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale), din proprietatea publică a
raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.
Raportor: O Banaru, șef Direcție Finanțe
22. Privind modificarea deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Cu privire la aprobarea bugetului raional
pentru anul 2021, în lectura a doua”.
Raportor: O Banaru, șef Direcție Finanțe
23. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încoroporarea în serviciul
militar în termen, cu termen redus și cel civil, în toamna 2021-iarna 2022 în secția administrativmilitară a raionului Sîngerei.
Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară.
24. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare al Centrului raional de Tineret Sîngerei.
Raportor: V. Onceanu, specialist principal Serviciu Tineret și Sport
25. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul
raional.
Raportor: V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică
26. 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: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică
Anunţuri, informaţii şi declaraţii
AU VOTAT: Pro – 25

Contra – 0

Abținut – 0

Președintele ședinței, Ion Roșca, a supus votului următorul Regulament de lucru al ședinței:
- Pentru raportori – 5 min;
- Pentru prezentarea avizelor de președinții Comisiilor consultative – 1-2 min;
- Pentru întrebări/răspunsuri – 2-3 min ;
- Pentru luări de cuvânt 3 min. ;
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

Notă: Președintele ședinței a expus câteva obiecții privind elaborarea proiectelor de
decizie și anume intitularea corectă, includerea punctului care ar prevedea
desemnarea responsabilului de realizarea deciziei și numerotarea conform ordinii
de zi a proiectului în setul de acte prezentat consilierilor.
Preşedintele şedinţei a propus spre examinare chestiunile din ordinea de zi.
1. S-A EXAMINAT: 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea
modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate.
Raportor: V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică
AU LUAT CUVÂNT: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică
Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea
modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate”.
În conformitate cu art. 43 alin (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI

din 28 decembrie 2006, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Legea privind
statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 5174 din
17.07.2021 ”Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei”,
Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier,
Consiliul raional,
DECIDE:
1.

Se ia act de prevederile Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 5474 din 17.07.2021 ”Cu privire

la atribuirea unuor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei”. (se anexează)
2.

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

23.11.2019 ”Cu privire la aprobarea nominală şi numerică a componenţei Comisiilor consultative de
specialitate a Consiliului raional Sîngerei, pe durata mandatului 2019-2023”, după cum urmează:

2.1.

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

protecţia mediului
- sintagma ”Drebot Victor” se substituie prin sinatgma ”Șușu Iurie”.
3.

Serviciul Juridic și Resurse Umane (dl Teodor Donos) va efectua operarea modificărilor aprobate.

4.

Secretarul Consiliului raional (dl Vitalie Tabarcea), va aduce la cunoştinţa persoanelor și factorilor

de decizie interesate prevederile deciziei respective.
Controlul realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative penru Etică, legislaţie,

5.

ordine şi drepturile omului (dl Delogramatic Ruslan).

PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Secție Administrație Publică
V. Tabarcea

Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie, ordine şi
drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
şi operarea modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate”.
În conformitate cu art. 43 alin (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI

din 28 decembrie 2006, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Legea privind
statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 5174 din
17.07.2021 ”Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei”,
Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier,
Consiliul raional,
DECIDE:
1.

Se ia act de prevederile Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 5474 din 17.07.2021 ”Cu privire

la atribuirea unuor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei”. (se anexează)
2.

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

23.11.2019 ”Cu privire la aprobarea nominală şi numerică a componenţei Comisiilor consultative de
specialitate a Consiliului raional Sîngerei, pe durata mandatului 2019-2023”, după cum urmează:

2.1.

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

protecţia mediului
- sintagma ”Drebot Victor” se substituie prin sinatgma ”Șușu Iurie”.
3.

Serviciul Juridic și Resurse Umane (dl Teodor Donos) va efectua operarea modificărilor aprobate.

4.

Secretarul Consiliului raional (dl Vitalie Tabarcea), va aduce la cunoştinţa persoanelor și factorilor

de decizie interesate prevederile deciziei respective.
5.

Controlul realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative penru Etică, legislaţie,

ordine şi drepturile omului (dl Delogramatic Ruslan).

AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

2. S-A EXAMINAT: 2. Cu privire la numirea în funcție a Secretarului Consiliului raional.
Raportor: A. Mihaliuc, specialist principal, Serviciu Juridic și Resurse Umane
AU LUAT CUVÂNT: A. Mihaliuc a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă: Cu privire la numirea dnei Mihaela Luca, învingătoare
a concursului, în funcție de Secretar al Consiliului raional;
În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a), art. 30 alin. (4) al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public, art. 43 alin. (1) lit. n) și art. 60 alin. (2) și alin. (3) al Legii
nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 12 și art. 25 al Legii nr. 270 din 23.11.2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pct.44 din Hotărârea Guvernului nr.
201/2009, Decizia nr. 3/1 din 03.09.2020 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin
demisie a secretarului Consiliului raional Sîngerei, Procesul- verbal nr. 3 din 20.05.2021 al ședinței
Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de conducere din cadrul
Consiliului raional,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Dna Mihaela LUCA-învingătoare a concursului, se numește în funcţia publică de Secretar al Consiliului raional Sîngerei.
2. Se atribuie dnei Mihaela LUCA, corespunzător funcţiei publice (cod B-36):
-treapta de salarizare – II
-clasa de salarizare – 97
-coeficientul de salarizare – 7,44
-cuantumul salariului de bază stabilit – 12650 lei
-sporul pentru gradul profesional (consilier de stat de clasa a III-a)-300 lei.
3. Serviciul Financiar Va efectua retribuirea muncii conform prevederilor prezentei
decizii.
4. Președintele raionului (dl Grigore CORCODEL) va preda prin act de predare-primire,
dnei Mihaela LUCA, toate disponibilitățile (actele) necesare, în vederea exercitării atribuțiilor de
serviciu.

5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru Etică, legislație, ordine și drepturile omului (dl Ruslan DELOGRAMATIC).
6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului,
nr. 43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Serviciu Juridic și Resurse Umane
A. Mihaliuc
Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie, ordine şi
drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Oleg Cernei, consilier raional a menționat că numirea doamnei nominalizate este o acțiune
politică, avînd în vedere că deține grad de rudenie cu consilierul Vasile Luca - președintele
fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în raionul Sîngerei.
Carolina Cuznețova, consilier raional, a precizat că dna Mihaela Luca, este câștigător al
concursului ce a avut loc și are abilitățile necesare pentru a face față funcției date.
Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret,
ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte, a vorbit despre fracțiunile constituite în
alte Consilii raionale din Republica Moldova. Ulterior, dumnealui s-a referit la experiența dnei
Mihaela Luca, în Consiliul Local Bilicenii Noi.
Ion Roșca, președintele ședinței, a expus corectitudinea desfășurării concursului pentru funcția
de secretar al Consiliului raional.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informative cu privire la numirea dnei Mihaela Luca,
învingătoare a concursului, în funcție de Secretar al Consiliului raional;
În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a), art. 30 alin. (4) al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public, art. 43 alin. (1) lit. n) și art. 60 alin. (2) și alin. (3) al Legii
nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 12 și art. 25 al Legii nr. 270 din 23.11.2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pct.44 din Hotărârea Guvernului nr.
201/2009, Decizia nr. 3/1 din 03.09.2020 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin
demisie a secretarului Consiliului raional Sîngerei, Procesul- verbal nr. 3 din 20.05.2021 al ședinței
Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de conducere din cadrul
Consiliului raional,
Consiliul raional,

DECIDE:
1. Dna Mihaela LUCA-învingătoare a concursului, se numește în funcţia publică de Secretar al Consiliului raional Sîngerei.
2. Se atribuie dnei Mihaela LUCA, corespunzător funcţiei publice (cod B-36):
-treapta de salarizare – II
-clasa de salarizare – 97
-coeficientul de salarizare – 7,44
-cuantumul salariului de bază stabilit – 12650 lei
-sporul pentru gradul profesional (consilier de stat de clasa a III-a)-300 lei.
3. Serviciul Financiar Va efectua retribuirea muncii conform prevederilor prezentei
decizii.
4. Președintele raionului (dl Grigore CORCODEL) va preda prin act de predare-primire,
dnei Mihaela LUCA, toate disponibilitățile (actele) necesare, în vederea exercitării atribuțiilor de
serviciu.
5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru Etică, legislație, ordine și drepturile omului (dl Ruslan DELOGRAMATIC).
6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului,
nr. 43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.
AU VOTAT: Pro – 20

Contra – 1

Abținut – 3

3. S-A EXAMINAT: 3. Cu privire la demisie.
Raportor: A. Mihaliuc specialist principal, Serviciu Juridic și Resurse Umane
AU LUAT CUVÂNT: A. Mihaliuc, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă privind demisia dlui Andrei MORARU din funcția de Șef
al IMSP “Centrul de Sănătate Rădoaia”,
În conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
art. 81 și art. 85 din Codul Muncii al Republicii Moldova Nr. 154/2003, pct. 18 alin. 2) din Anexa
Nr. 5 aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății Republicii Moldova Nr. 1086/2016 cu privire
la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de
sănătate, pct. 18 alin. 2) din Regulamentul IMSP „Centrul de Sănătate Rădoaia” coordonat prin
Decizia Consiliului raional Nr. 6/8 din 23.11.2017, pct 20 lit a) din Contractul individual de muncă
nr. 169-C din 02.01.2018, precum şi în baza cererii depuse nr. 04 din 27.04.2021,
Dispun:

1. Se ia act de cererea de demisie a dlui Andrei MORARU din funcția deținută de Șef al Instituţiei
Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Rădoaia”.
2. Se acceptă demisia dlui Andrei MORARU din funcția de Șef al Instituţiei Medico-Sanitare
Publice “Centrul de Sănătate Rădoaia”, începînd cu 01.07.2021, cu desfacerea contractului
individual de muncă nr. 169-C din 02.01.2018.
3. Contabilul IMSP “Centrul de Sănătate Rădoaia”, Va asigura persoanei vizate în pct. 1:
3.1.

Achitarea drepturilor salariale pentru perioada de activitate desfăşurată,

conform legislaţiei în vigoare;
3.2.

Acordarea indemnizație pentru 20 de zile de concediu nefolosit, pentru

perioada de activitate 18.12.2020-30.06.2021.
4. La data încetării contractului individual de muncă, dl Andrei MORARU Va preda persoanei
responsabile, toate disponibilităţile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de
serviciu, prin act de predare-primire.
5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei de specialitate pentru
învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion
Galus).
6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în
termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Serviciu Juridic și Resurse Umane
A. Mihaliuc
Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret,
ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte, a menționat că avizul Comisiei este
pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind demisia dlui Andrei MORARU din funcția
de Șef al IMSP “Centrul de Sănătate Rădoaia”,
În conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
art. 81 și art. 85 din Codul Muncii al Republicii Moldova Nr. 154/2003, pct. 18 alin. 2) din Anexa
Nr. 5 aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății Republicii Moldova Nr. 1086/2016 cu privire

la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de
sănătate, pct. 18 alin. 2) din Regulamentul IMSP „Centrul de Sănătate Rădoaia” coordonat prin
Decizia Consiliului raional Nr. 6/8 din 23.11.2017, pct 20 lit a) din Contractul individual de muncă
nr. 169-C din 02.01.2018, precum şi în baza cererii depuse nr. 04 din 27.04.2021,
Dispun:
1. Se ia act de cererea de demisie a dlui Andrei MORARU din funcția deținută de Șef al Instituţiei
Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Rădoaia”.
2. Se acceptă demisia dlui Andrei MORARU din funcția de Șef al Instituţiei Medico-Sanitare
Publice “Centrul de Sănătate Rădoaia”, începînd cu 01.07.2021, cu desfacerea contractului
individual de muncă nr. 169-C din 02.01.2018.
3. Contabilul IMSP “Centrul de Sănătate Rădoaia”, Va asigura persoanei vizate în pct. 1:
3.1.Achitarea drepturilor salariale pentru perioada de activitate desfăşurată, conform legislaţiei
în vigoare;
3.2.

Acordarea indemnizație pentru 20 de zile de concediu nefolosit, pentru

perioada de activitate 18.12.2020-30.06.2021.
4. La data încetării contractului individual de muncă, dl Andrei MORARU Va preda persoanei
responsabile, toate disponibilităţile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de
serviciu, prin act de predare-primire.
5. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei de specialitate pentru
învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion
Galus).
6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în
termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018.
AU VOTAT: Pro – 25

Contra – 0

Abținut – 0

4. S-A EXAMINAT: 4. Cu privire la modificare.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, a prezentat proiectul de decizie:
În scopul aplicării uniforme al legislației stabilte de Codul Administrativ, în legătură cu
necesitatea rectificării actului administrativ, în temeiul art. 43 al.2 al Legii nr. 436/2006 „Privind
administraţia publică locală”, art. 131 al Codului Administrativ, art. 62 al Legii nr.100/2017
privind actele normative, Consiliul raional Sîngerei ,

DECIDE:

1.

Se modifică decizia nr.1/4 din 23.03.2021 ,,Cu privire la administrarea proprietății publice”

după cum urmează:
1.1. La punctul 1 textul ,,Se aprobă încheierea contractului de comodat, asupra bunului imobil
cu suprafața de 130 m.p pe o perioadă de 3 ani, între Consiliul raional Sîngerei și Centrul de
Reabilitare ,,Luminița” se substitue cu textul ,, Se aprobă încheierea contractului de comodat,
asupra bunului imobil cu suprafața de 130 m.p, în edificiul cu numărul cadastral 740150907001,
pe o perioadă de 10 ani, între Consiliul raional Sîngerei și Direcția Asistența Socială și Protecție a
Familiei, pentru Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ,,Luminița”
2.

Controlul asupra realizării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei

consultative pentru etică, legislație,ordine și drepturile omului (dl R.Delogramatic).
3.

Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central str. Hotinului

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ
al RM nr.116/2018.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
T. Donos
Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie, ordine şi
drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: În scopul aplicării uniforme al legislației stabilte de Codul Administrativ, în
legătură cu necesitatea rectificării actului administrativ, în temeiul art. 43 al.2 al Legii nr. 436/2006
„Privind administraţia publică locală”, art. 131 al Codului Administrativ, art. 62 al Legii
nr.100/2017 privind actele normative, Consiliul raional Sîngerei ,

DECIDE:
1. Se modifică decizia nr.1/4 din 23.03.2021 ,,Cu privire la administrarea proprietății publice”
după cum urmează:
1.1. La punctul 1 textul ,,Se aprobă încheierea contractului de comodat, asupra bunului
imobil cu suprafața de 130 m.p pe o perioadă de 3 ani, între Consiliul raional Sîngerei și
Centrul de

Reabilitare ,,Luminița” se substitue cu textul ,, Se aprobă încheierea

contractului de comodat, asupra bunului imobil cu suprafața de 130 m.p, în edificiul cu
numărul cadastral 740150907001, pe o perioadă de 10 ani, între Consiliul raional Sîngerei

și Direcția Asistența Socială și Protecție a Familiei, pentru Centrul de zi pentru copii cu
dizabilități ,,Luminița”
2. Controlul asupra realizării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru etică, legislație,ordine și drepturile omului (dl R.Delogramatic).
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central str. Hotinului
nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ
al RM nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 26

Contra – 0

Abținut – 0

5. S-A EXAMINAT: 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, a prezentat proiectul de decizie:
În temeiul notei informative, în legătură cu necesitatea stabilirii modului de dare în
locaţiune a încăperilor care pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru activitatea de bază, a
mijloacelor circulante, utilajelor, unităţilor de transport, altor fonduri fixe, acordarea serviciilor
recreative, și alte servicii de către Direcția Educație, în temeiul art. 43 al.1 ,lit.c) al Legii nr.
436/2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 146 al.5 al Codului Educației, Consiliul
raional Sîngerei ,
DECIDE:
1. Se aprobă regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a încăperilor ce pot fi utilizate
în alte scopuri decât pentru activitatea de bază, a mijloacelor circulante, utilajelor, încăperilor, altor
fonduri fixe (în continuare – bunuri), acordarea serviciilor recreative, și alte servicii, de către
Direcția Educație a Consiliului raional Sîngerei.(Anexa nr.1)
2. Se acordă, Direcției Educație dreptul de a gestiona bunuri imobile conform regulamentului
aprobat.
3. Controlul asupra realizării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru etică, legislație,ordine și drepturile omului (dl R.Delogramatic).
4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central str. Hotinului
nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
RM nr.116/2018.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
T. Donos

Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie,
ordine şi drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Oleg Cernei, consilier raional, a propus ca în baza Regulamentului prevăzut în proiectul
de decizie, să fie instituită și o comisie specială.
Ion Roșca, președintele ședinței, a propus să fie completat punctul unde va fi prevăzut că
executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație.
Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a specificat că acest fapt nu este
correct, avînd în vedere că Președintele raionului reprezintă autoritatea executivă.
Președintele ședinței a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: În temeiul notei informative, în legătură cu necesitatea stabilirii modului de dare în
locaţiune a încăperilor care pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru activitatea de bază, a
mijloacelor circulante, utilajelor, unităţilor de transport, altor fonduri fixe, acordarea serviciilor
recreative, și alte servicii de către Direcția Educație, în temeiul art. 43 al.1 ,lit.c) al Legii nr.
436/2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 146 al.5 al Codului Educației, Consiliul
raional Sîngerei ,
DECIDE:
1. Se aprobă regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a încăperilor ce pot fi utilizate
în alte scopuri decât pentru activitatea de bază, a mijloacelor circulante, utilajelor, încăperilor, altor
fonduri fixe (în continuare – bunuri), acordarea serviciilor recreative, și alte servicii, de către
Direcția Educație a Consiliului raional Sîngerei.(Anexa nr.1)
2. Se acordă, Direcției Educație dreptul de a gestiona bunuri imobile conform regulamentului
aprobat.
3. Controlul asupra realizării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru etică, legislație,ordine și drepturile omului (dl R.Delogramatic).
4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central str. Hotinului
nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
RM nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

6. S-A EXAMINAT: 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, a prezentat proiectul de decizie:
În temeiul notei informative, în legătură cu necesitatea stabilirii mecanismului de
implementare al acordului de asociere, în temeiul art. 43 al.1, lit.c) al Legii nr. 436/2006 „Privind
administraţia publică locală”, Legea privind drepturile copilului nr. 338 din 15.12.1994, Legea
pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilități nr. 166/2010, Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu

dizabilități, Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, Legea privind protecția specială
a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140 din 14.06.2013, H/G nr.
1182/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în
domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu
vârsta de până la 5 ani la domiciliu, H/G nr. 816/2016 pentru aprobarea Regulamentului–cadru
privind organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție timpurie și a standardelor minime de
calitate pentru serviciile de intervenție timpurie, Legea ocrotirii sănătății nr. 41 din 28 martie 2012,
ordinul MS RM nr. 924 din 20-09.2012 „Cu privire la modalitatea de asigurare cu aparate auditive
a persoanelor cu deficiențe de auz”, precum și alte acte normative, deciziei Consiliului raional
Sîngerei nr. 5/19/2020,
Consiliul raional Sîngerei ,
DECIDE:
1.
Se aprobă regulamentul cu privire la mecanismul local intersectorial de cooperare
privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz și
a familiilor lor. (Anexa nr.1)
2. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
etică, legislație,ordine și drepturile omului (dl R.Delogramatic).
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central str. Hotinului
nr.43 în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
RM nr.116/2018.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
T. Donos

Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie,
ordine şi drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: În temeiul notei informative, în legătură cu necesitatea stabilirii
mecanismului de implementare al acordului de asociere, în temeiul art. 43 al.1, lit.c) al Legii nr.
436/2006 „Privind administraţia publică locală”, Legea privind drepturile copilului nr. 338 din
15.12.1994, Legea pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu dizabilități nr. 166/2010, Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități, Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, Legea privind
protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140 din
14.06.2013, H/G nr. 1182/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de
colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei
mortalității infantile și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu, H/G nr. 816/2016 pentru

aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție
timpurie și a standardelor minime de calitate pentru serviciile de intervenție timpurie, Legea
ocrotirii sănătății nr. 41 din 28 martie 2012, ordinul MS RM nr. 924 din 20-09.2012 „Cu privire la
modalitatea de asigurare cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz”, precum și alte
acte normative, deciziei Consiliului raional Sîngerei nr. 5/19/2020,
Consiliul raional Sîngerei ,
DECIDE:
1. Se aprobă regulamentul cu privire la mecanismul local intersectorial de cooperare
privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz
și a familiilor lor. (Anexa nr.1)
2. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
etică, legislație,ordine și drepturile omului (dl R.Delogramatic).
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central str. Hotinului
nr.43 în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
RM nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

7. S-A EXAMINAT: 7. Privind modificarea deciziei nr. 8/17 din 17.12.2015.
Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/17 din
17.12.2015”, privind instituirea comisiei mixte pentru rechiziții de bunuri și prestări de serviciu în
interes public; În temeiul Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Statul de personal al
Aparatului Președintelui raionului nr. 103-l avizat la 25.05.2020 de Cancelaria de Stat a Republicii
Moldova, având în vedere modificările apărute în denumirile funcțiilor deținute de membrii
comisiei respective, precum și în scopul asigurării unei bune activități a Comisiei,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se operează modificări la pct. 1 (componența comisiei) din Decizia nr. 8/17 din 17.12.2015
“Privind instituirea comisiei mixte pentru rechiziții de bunuri și prestări de serviciu în interes
public” și se aprobă într-o nouă redacție, după cum urmează:
Președinte al comisiei- Președinte al raionului, Grigore CORCODEL;
Secretar al comisiei- Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor, Lilia CUCOȘ;
Membrii comisiei:
Șef Secție administrativ-militară Sîngerei, Centrul militar teritorial Bălți- Olga
TIMOFEEV;
Reprezentant Direcție Teritorială Bălți al SIS-________________________;

Șef Inspectoratul de Poliție Sîngerei- Sergiu VATRICI;
Șef Serviciul Juridic și Resurse Umane, Aparatul Președintelui- Teodor DONOS;
Șef Direcție Finanțe, subdiviziune a Consiliului raional Sîngerei- Octavian BANARU;
Șef Secție Situații Excepționale Sîngerei- Sergiu MIHALIUC;
Specialist superior, Secție administrativ-militară Sîngerei, Centrul militar teritorial BălțiLiudmila ȚARALUNGA
2. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Etică, legislație, ordine și drepturile omului (dl R. Delogramatic).
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în
termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane
T. Donos
Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie,
ordine şi drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/17
din 17.12.2015”, privind instituirea comisiei mixte pentru rechiziții de bunuri și prestări de serviciu
în interes public; În temeiul Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Statul de personal
al Aparatului Președintelui raionului nr. 103-l avizat la 25.05.2020 de Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova, având în vedere modificările apărute în denumirile funcțiilor deținute de
membrii comisiei respective, precum și în scopul asigurării unei bune activități a Comisiei,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se operează modificări la pct. 1 (componența comisiei) din Decizia nr. 8/17 din 17.12.2015
“Privind instituirea comisiei mixte pentru rechiziții de bunuri și prestări de serviciu în interes
public” și se aprobă într-o nouă redacție, după cum urmează:
Președinte al comisiei- Președinte al raionului, Grigore CORCODEL;
Secretar al comisiei- Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor, Lilia CUCOȘ;
Membrii comisiei:

Șef Secție administrativ-militară Sîngerei, Centrul militar teritorial Bălți- Olga
TIMOFEEV;
Reprezentant Direcție Teritorială Bălți al SIS-________________________;
Șef Inspectoratul de Poliție Sîngerei- Sergiu VATRICI;
Șef Serviciul Juridic și Resurse Umane, Aparatul Președintelui- Teodor DONOS;
Șef Direcție Finanțe, subdiviziune a Consiliului raional Sîngerei- Octavian BANARU;
Șef Secție Situații Excepționale Sîngerei- Sergiu MIHALIUC;
Specialist superior, Secție administrativ-militară Sîngerei, Centrul militar teritorial BălțiLiudmila ȚARALUNGA
2. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Etică, legislație, ordine și drepturile omului (dl R. Delogramatic).
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în
termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

8. S-A EXAMINAT: 8. Cu privire la modificarea deciziilor.
Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
AU LUAT CUVÂNT: L. Cucoș a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă în scopul modificării actelor administrative, în temeiul
art. 77 alin. (2) - (3) al Legii nr. 436/2006 ”Privind administraţia publică locală”, art.62 al Legii
nr.100/2017 cu privire la actele normative, pct. 12 din Hotărîrea Guvernului nr.136/2009 cu privire
la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, art.12 al Legii nr.
121/2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, Decizia nr. 1/14 din 23
martie 2021 “Cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a bunului
imobil (subsol)”, Decizia nr.3/15 din 12 iulie 2018 “Privind încheierea contractului de comodat
între Consiliul raional și Spitalul raional Sîngerei”.
Consiliul raional Sîngerei,
DECIDE:
1. Se modifică anexa nr.1 la Decizia nr.3/15 din 12 iulie 2018 “Privind încheierea contractului
de comodat între Consiliul raional și Spitalul raional Sîngerei”, după cum urmează:
1.1 Se exclude “Bucătăria de lapte” construcția de la Contul 010 - Clădiri, din Anexa nr.1
a Deciziei nr.3/15 din 12.07.2018.
2. Se operează modificări la Decizia nr. 1/14 din 23 martie 2021 “Cu privire la expunerea la
licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a bunului imobil (subsol)” , după cum urmează:
2.1 Pct. 1 se completează cu sintagma “pe un termen de 5 ani”.

2.2 Pct. 2 se modifică componeța comisiei pentru organizarea și desfășurarea licitației,
instiuită în noua componență:
Iulian Erimei

- Președintele Comisiei, Vicepreședintele raionului;

Svetlana Crișavițchi - Secretarul Comisiei (fără drept de vot), Specialist superior, Direcția
Economie și Atragerea Investițiilor;
Lilia Cucoș

- Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor;

Teodor Donos

- Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane;

Octavian Banaru

- Șef Direcție Finanțe;

Ion Harabagiu

- specialist principal, Direcția Agricultură Construcții și Urbanism;

Vasile Țîbîrnă

- Șef Secție Gospodării Comunale și Drumuri;

3. Se autorizează Președintele raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului
raional să semneze acordul adițional la contractul de locațiune a incăperii bunului imobil
(subsol) a clădirii bucătăriei de lapte - suprafața 44,2 m

2

, nr. Cadastral 740150965 cu

prezentul locatar Cooperativa de Consum Vranești pînă la 31.12.2021.
4. Controlul executării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, nr.43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
R.Moldova nr.116/2018.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
L. Cucoș
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și Buget a
menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS:
Avînd în vedere nota informativă în scopul modificării actelor administrative, în temeiul
art. 77 alin. (2) - (3) al Legii nr. 436/2006 ”Privind administraţia publică locală”, art.62 al Legii
nr.100/2017 cu privire la actele normative, pct. 12 din Hotărîrea Guvernului nr.136/2009 cu privire
la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, art.12 al Legii nr.
121/2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, Decizia nr. 1/14 din 23

martie 2021 “Cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a bunului
imobil (subsol)”, Decizia nr.3/15 din 12 iulie 2018 “Privind încheierea contractului de comodat
între Consiliul raional și Spitalul raional Sîngerei”.
Consiliul raional Sîngerei,
DECIDE:
1. Se modifică anexa nr.1 la Decizia nr.3/15 din 12 iulie 2018 “Privind încheierea contractului
de comodat între Consiliul raional și Spitalul raional Sîngerei”, după cum urmează:
1.1 Se exclude “Bucătăria de lapte” construcția de la Contul 010 - Clădiri, din Anexa nr.1
a Deciziei nr.3/15 din 12.07.2018.
2. Se operează modificări la Decizia nr. 1/14 din 23 martie 2021 “Cu privire la expunerea la
licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a bunului imobil (subsol)” , după cum urmează:
2.1 Pct. 1 se completează cu sintagma “pe un termen de 5 ani”.
2.2 Pct. 2 se modifică componeța comisiei pentru organizarea și desfășurarea licitației,
instiuită în noua componență:
Iulian Erimei

- Președintele Comisiei, Vicepreședintele raionului;

Svetlana Crișavițchi - Secretarul Comisiei (fără drept de vot), Specialist superior, Direcția
Economie și Atragerea Investițiilor;
Lilia Cucoș

- Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor;

Teodor Donos

- Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane;

Octavian Banaru

- Șef Direcție Finanțe;

Ion Harabagiu

- specialist principal, Direcția Agricultură Construcții și Urbanism;

Vasile Țîbîrnă

- Șef Secție Gospodării Comunale și Drumuri;

3. Se autorizează Președintele raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului
raional să semneze acordul adițional la contractul de locațiune a incăperii bunului imobil
(subsol) a clădirii bucătăriei de lapte - suprafața 44,2 m

2

, nr. Cadastral 740150965 cu

prezentul locatar Cooperativa de Consum Vranești pînă la 31.12.2021.
4. Controlul executării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, nr.43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
R.Moldova nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

9. S-A EXAMINAT: 9. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 26.04.2018.
Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă și scopul îndeplinirii prevederilor Avizului experților
oficiului Antena POC RO-MD, modificării actelor administrative, în temeiul Legii nr. 436/2006
”Privind administraţia publică locală”, Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995, art.62 al
Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative,
Consiliul raional Sîngerei,
DECIDE:
1. Se modifică Decizia nr. 2/3 din 26 aprilie 2018 “ Cu privire la acceptarea rolului de partener în
cadrul proiectului „Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de
interes local din județul Iași și raionul Sângerei” după cum urmează:
La pct 1. se adauga Pct. 1.1 și 1.2 cu urmatorul conținut:
1.1. Consiliului raional Singerei, în calitate de Beneficiar 1 pentru proiectul Increasing cross border
accessibility by the modernisation of local interest infrastructure in Iasi County, Romania and
Singerei District, Republic of Moldova, [Creșterea accesibilității transfrontaliere prin
modernizarea infrastructurii de interes local in Județul Iași, România și Raionul Singerei,
Republica Moldova] având ca număr de înregistrare a proiectului 1HARD/3.1.5, cunoscând faptul
că falsul în declarații este pedepsit de Codul penal, declara pe propria răspundere că fondurile
necesare de cofinanțare în procent de 12,10 % din valoarea totală a proiectului, reprezentând
551.278,31 EURO, precum și orice alte cheltuieli sau orice alte costuri neeligibile necesare pentru
implementarea proiectului, efectuate de către Beneficiarul 1 (Consiliul rational Singerei) aferente
activităților proiectului, vor fi puse la dispoziția proiectului și cheltuite în conformitate cu
prevederile Acordului de Parteneriat și cu regulile Programului Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014 - 2020.
1.2. Se atribuirea codului numeric ”L287.1” pentru reabilitarea drumului de acces din s. Bobletici
r-l Sîngerei (L287) spre s. Drujba r-l Ungheni. Codul numeric L287.1 se va utiliza pentru toată
lungimea drumului 4,337 km (de la PC km 0 la PC km 43+37) și anume 1,330 km s. Bobletici și
3,007 km s.Drujba, conform documentației de proiect.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, nr.43) în
termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al R.Moldova
nr.116/2018.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit

Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

L. Cucoș
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și Buget a
menționat că membrii Comisiei nu au avizat proiectul de decizie, motivînd necesitatea prezentării
unei informații veridice de președintele raionului Sîngerei, fapt confirmat și de consilierul raional
Oleg Cernei.
Tudor Tutunaru, vicepreședintele raionului, a precizat că subiectul dat ține de competența
exclusive a Consiliului raional.
Grigore Corcodel, președintele raionului, a anunțat despre discuțiile purtate cu reprezentanții
Consiliului Județean Suceava și ai Ministerului Economiei și Infrastructurii a RM, privind
susținerea financiară pentru implementarea proiectului dat.
Oleg Cernei, consilier raional, a evidențiat că cheltuielile pentru proiectul nominalizat nu sunt
rationale, avînd în vedere că în beneficiul raionului Sîngerei, revine doar un mic segment de drum.
Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, a atenționat că în caz de Consiliul raional va
refuza finalizarea proiectului dat, va deveni pentru viitor, un partener lipsit de încredere pentru
autoritățile din România.
Valeriu Badrajan, consilier raional, a remarcat că suma pentru realizarea proiectului da teste
majorată semnificativ.
Ion Galus, consilier raional, a fost de părere că proiectul nu poate fi stopat și a propus încheierea
dezbaterilor.
Consilierul raional, Oleg Cernei, a spus că proiectul de decizie trebuie votat pozitiv, însă
odată ce va fi obținută o garanție din partea Consiliului Județean Suceava și Ministerul
Economiei și Infrastructurii. .
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă și scopul îndeplinirii prevederilor Avizului
experților oficiului Antena POC RO-MD, modificării actelor administrative, în temeiul Legii nr.
436/2006 ”Privind administraţia publică locală”, Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995,
art.62 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative,
Consiliul raional Sîngerei,
DECIDE:
1. Se modifică Decizia nr. 2/3 din 26 aprilie 2018 “ Cu privire la acceptarea rolului de partener în
cadrul proiectului „Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de
interes local din județul Iași și raionul Sângerei” după cum urmează:
La pct 1. se adauga Pct. 1.1 și 1.2 cu urmatorul conținut:
1.1. Consiliului raional Singerei, în calitate de Beneficiar 1 pentru proiectul Increasing cross border
accessibility by the modernisation of local interest infrastructure in Iasi County, Romania and

Singerei District, Republic of Moldova, [Creșterea accesibilității transfrontaliere prin
modernizarea infrastructurii de interes local in Județul Iași, România și Raionul Singerei,
Republica Moldova] având ca număr de înregistrare a proiectului 1HARD/3.1.5, cunoscând faptul
că falsul în declarații este pedepsit de Codul penal, declara pe propria răspundere că fondurile
necesare de cofinanțare în procent de 12,10 % din valoarea totală a proiectului, reprezentând
551.278,31 EURO, precum și orice alte cheltuieli sau orice alte costuri neeligibile necesare pentru
implementarea proiectului, efectuate de către Beneficiarul 1 (Consiliul rational Singerei) aferente
activităților proiectului, vor fi puse la dispoziția proiectului și cheltuite în conformitate cu
prevederile Acordului de Parteneriat și cu regulile Programului Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014 - 2020.
1.2. Se atribuirea codului numeric ”L287.1” pentru reabilitarea drumului de acces din s. Bobletici
r-l Sîngerei (L287) spre s. Drujba r-l Ungheni. Codul numeric L287.1 se va utiliza pentru toată
lungimea drumului 4,337 km (de la PC km 0 la PC km 43+37) și anume 1,330 km s. Bobletici și
3,007 km s.Drujba, conform documentației de proiect.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative
pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, nr.43) în
termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al R.Moldova
nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

10. S-A EXAMINAT: 10. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
AU LUAT CUVÂNT: L. Cucoș, a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota
informativă „Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat” a bunurilor proprietate
a Consiliului raional; În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art.12 lit.d) al Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, art.6 lit.e1) al Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28 martie 1995,
precum şi în baza Demersului nr.01-15/1071 din 30.06.2021 al IMSP Centrul Național de
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se aprobă încheierea contractului de comodat între IMSP “Centrul Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească” şi Consiliul raional Sîngerei, în scopul transmiterii
încăperilor în folosinţă temporară cu titlu gratuit, pentru prestarea serviciilor de asistență

medicală urgentă populației raionului Sîngerei, pe un termen de 10 ani, cu achitarea
serviciilor comunale a încăperilor bunului imobil cu nr. cadastral7401502203,01 (fosta
secție de traumatologie) amplasate la et I și II cu suprafața totala 454,64 m2 (schema se
anexeaza).
2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului (dl Corcodel Grigore) :
2.1 Să rezilieze Contractul de locațiune nr. 30/7 din 27.06.2006 între IMSP “Centrul
Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” şi Consiliul raional Sîngerei
pe suprafața 388,51 m2;
2.2 Să semneze contractul de comodat între IMSP “Centrul Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească” şi Consiliul raional Sîngerei pe suprafața totală
454,64 m2.
3. Se desemnează responsabil de organizarea și monitorizarea executării deciziei în cauză
Vicepreședintele raionului (dl Erimei Iulian).
4. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului,
nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului
Administrativ al R.Moldova nr.116/2018.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor
L. Cucoș

Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie,
ordine şi drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea încheierii
contractului de comodat” a bunurilor proprietate a Consiliului raional; În temeiul art. 77 alin. (2)
al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.12 lit.d) al Legii nr.
121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.6 lit.e1) al Legii
ocrotirii sănătății nr. 411 din 28 martie 1995, precum şi în baza Demersului nr.01-15/1071 din
30.06.2021 al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,
Consiliul raional,
DECIDE:

6. Se aprobă încheierea contractului de comodat între IMSP “Centrul Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească” şi Consiliul raional Sîngerei, în scopul transmiterii
încăperilor în folosinţă temporară cu titlu gratuit, pentru prestarea serviciilor de asistență
medicală urgentă populației raionului Sîngerei, pe un termen de 10 ani, cu achitarea
serviciilor comunale a încăperilor bunului imobil cu nr. cadastral7401502203,01 (fosta
secție de traumatologie) amplasate la et I și II cu suprafața totala 454,64 m2 (schema se
anexeaza).
7. Se împuterniceşte Preşedintele raionului (dl Corcodel Grigore) :
2.3 Să rezilieze Contractul de locațiune nr. 30/7 din 27.06.2006 între IMSP “Centrul
Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” şi Consiliul raional Sîngerei
pe suprafața 388,51 m2;
2.4 Să semneze contractul de comodat între IMSP “Centrul Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească” şi Consiliul raional Sîngerei pe suprafața totală
454,64 m2.
8. Se desemnează responsabil de organizarea și monitorizarea executării deciziei în cauză
Vicepreședintele raionului (dl Erimei Iulian).
9. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari).
10. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului,
nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului
Administrativ al R.Moldova nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

11. S-A EXAMINAT: 11. Privind modificarea Deciziei nr. 3/19 din 03.09.2020 “Cu privire la
aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ”” și actelor aferente activității
întreprinderii respective.
Raportor: I. Erimei, vicepreședinte al raionului
AU LUAT CUVÂNT: I. Erimei, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/19 “Cu privire
la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M.,,INDMETALCONGAZ” și actelor aferente
activității întreprinderii respective”. În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea 436/2006 “Privind
administraţia publică locală” și art. 62 - 64 din Legea 100/2017 “Cu privire la actele normative”.
Consiliul raional,
DECIDE:

1. Decizia nr. 3/19 din 03.09.2020 “Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului
Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective”, se
modifică după cum urmează:
1.1. La pct. 2, anexa nr. 5, sintagma “Doagă Ala, contabil șef Serviciul Financiar” se
substituie cu sintagma “Ala Șargu, Administrator Interimar al I.P. ”Incubatorul de
Afaceri Sîngerei”;
2. Se desemnează Vicepreședintele raionului (Iulian Erimei) responsabil de asigurarea
organizării şi realizării deciziei în cauză.
3. Controlul realizării 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 (Vasile
LUCA).
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Vicepreședinte
I. Erimei
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și Buget
a menționat că avizul este pozitiv, cu propunerea de a numi membru al Consiliului de
Administrare, specialistul principal al SCGCD, dna Tatiana Zencenco.
L. Cucoș, șef DEAI, a anunțat că dna Tatiana Zencenco a refuzat de a fi membru al
Consiliului de Administrare.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/19 “Cu
privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M.,,INDMETALCONGAZ” și actelor aferente
activității întreprinderii respective”. În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea 436/2006 “Privind
administraţia publică locală” și art. 62 - 64 din Legea 100/2017 “Cu privire la actele normative”.
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Decizia nr. 3/19 din 03.09.2020 “Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M.
“INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective”, se
modifică după cum urmează:
1.1. La pct. 2, anexa nr. 5, sintagma “Doagă Ala, contabil șef Serviciul Financiar” se
substituie cu sintagma “Ala Șargu, Administrator Interimar al I.P. ”Incubatorul de
Afaceri Sîngerei”;

2. Se desemnează Vicepreședintele raionului (Iulian Erimei) responsabil de asigurarea
organizării şi realizării deciziei în cauză.
3. Controlul realizării 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 (Vasile
LUCA).
AU VOTAT: Pro – 25

Contra – 0

Abținut – 2

12. S-A EXAMINAT: 12. Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului Raional
nr.5/5 din 15.12.2020 ,,Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a
drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul
2021”.
Raportor: V. Țîbîrnă, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
AU LUAT CUVÂNT: V. Țîbîrnă, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei
Consiliului raional nr 5/5 din 15.12.2020 privind aprobarea Progamului lucrărilor de intreţinere şi
reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier
pe anul 2021.
În temeiul art.43 alin(1) lit.g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006;
Legii nr.100 /2017 cu privire la actele normative; Deciziei nr.5/5 din 15.12.2020 privind aprobarea
Progamului lucrărilor de intreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional)
finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021
Consiliul raional,
1.

2.

3.

4.

DECIDE
Se operează modificări în anexa nr.1 la decizia nr.5/5 din 15.12.2020 „Privind aprobarea
Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes
raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021. Anexa nr.1 modificată se
anexează.
Direcţia Finanţe (dl O. Banaru), va asigura finanţarea lucrărilor efectuate la întreţinerea,
reparaţia şi serviciilor la drumurile publice locale (de interes raional) pentru anul 2021 în
limita de 19 177,9 mii lei.
Se obligă SCGCD (dl V. Țîbîrnă), responsabilul tehnic să execute controlul privind
efectuarea calitativă a lucrărilor de intreținere și reparație a drumurilor publice locale (de
interes raional).
Se desemnează responsabil pentru organizarea şi executarea prezentei decizii
Vicepreşedintele raionului (dl Ion Bîrsanu).

5. Monitorizarea realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (dl V. Luca).

PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef SCGCD
V. Țîbîrnă

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Oleg Cernei, consilier raional, a vorbit despre necesitatea distribuirii mijloacelor
financiare și pentru alte drumuri din raion.
Gheorghe Cijevschi, consilier raional, a susținut inițiativa expusă în proiectul de
decizie, privind finalizarea reparației drumului Iezărenii Vechi-Vrănești.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei
Consiliului raional nr 5/5 din 15.12.2020 privind aprobarea Progamului lucrărilor de intreţinere şi
reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier
pe anul 2021.
În temeiul art.43 alin(1) lit.g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006;
Legii nr.100 /2017 cu privire la actele normative; Deciziei nr.5/5 din 15.12.2020 privind aprobarea
Progamului lucrărilor de intreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional)
finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021
Consiliul raional,
DECIDE
1. Se operează modificări în anexa nr.1 la decizia nr.5/5 din 15.12.2020 „Privind aprobarea
Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes
raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021. Anexa nr.1 modificată se
anexează.
2. Direcţia Finanţe (dl O. Banaru), va asigura finanţarea lucrărilor efectuate la întreţinerea,
reparaţia şi serviciilor la drumurile publice locale (de interes raional) pentru anul 2021 în
limita de 19 177,9 mii lei.
3. Se obligă SCGCD (dl V. Țîbîrnă), responsabilul tehnic să execute controlul privind
efectuarea calitativă a lucrărilor de intreținere și reparație a drumurilor publice locale (de
interes raional).
4. Se desemnează responsabil pentru organizarea şi executarea prezentei decizii
Vicepreşedintele raionului (dl Ion Bîrsanu).
5. Monitorizarea realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (dl V. Luca).
AU VOTAT: Pro – 21

Contra – 1

Abținut – 1

13. S-A EXAMINAT: 13. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor
instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație, în
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.
Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale
ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția
Educație 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

conform deciziilor de la consiliilor comunale de

nivelul I
D E C I D E:
1. Se transmit cu titlu gratuit cu acordul UTA-I activele (costul reparațiilor capitale ale
clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație
în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, în sumă totală de
1859910,07 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
Mihail Curciuc - Șef adjunct, Direcția Educație
Svetlana Chira - Contabil-şef, Direcția Educație
_________

- Primarul UAT de nivelul I

_________

- 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).

5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul mun.
Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef-adjunct Direcție Educație
M. Curciuc
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor
capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea
Direcția Educație 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

conform deciziilor de la consiliilor comunale de

nivelul I
D E C I D E:
1. Se transmit cu titlu gratuit cu acordul UTA-I activele (costul reparațiilor capitale ale
clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație
în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, în sumă totală de
1859910,07 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
Mihail Curciuc - Șef adjunct, Direcția Educație
Svetlana Chira - Contabil-şef, Direcția Educație

_________

- Primarul UAT de nivelul I

_________

- 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).
5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul mun.
Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

14. S-A EXAMINAT: 14. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă cu privire la transmiterea unor bunuri (două table școlare)
din proprietatea publică a raionului, gestiunea Direcția Educație în proprietatea publică a
instituțiilor de învățământ.
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, 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 din gestiunea Direcţiei Educație în gestiunea IP LT,,D.
Cantemir”,or. Sîngerei și IP gimnaziul ,,A. Păunescu”,com. Copăceni, bunurile proprietate publică
a raionului, conform anexei nr.1.
2. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează Direcția Educație ( M.
Curciuc).
3. Controlul realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, Finanțe și Buget (dl I.Cebotari).
4. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul
mun. Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit

Șef-adjunct Direcție Educație
M. Curciuc
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la transmiterea unor bunuri (două table
școlare) din proprietatea publică a raionului, gestiunea Direcția Educație în proprietatea publică a
instituțiilor de învățământ.
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, 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 din gestiunea Direcţiei Educație în gestiunea IP LT,,D.
Cantemir”,or. Sîngerei și IP gimnaziul ,,A. Păunescu”,com. Copăceni, bunurile proprietate publică
a raionului, conform anexei nr.1.
2. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează Direcția Educație ( M.
Curciuc).
3. Controlul realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, Finanțe și Buget (dl I.Cebotari).
4. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul
mun. Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

15. S-A EXAMINAT: 15. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe
(cărți), aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion.
Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație
AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la
mijloacele fixe (cărți), aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion și aflate în
bibliotecile școlare din următoarele instituții publice: IP LT„M.Eminescu” Sîngerei (suma 49500
lei);

IP„Olimp” Sîngerei (suma 65121,29 lei); IP LT „N.Casso” Chișcăreni (suma 99024, 95

lei); IP”gim „S.Rădăuțan” Iezărenii Vechi (suma 97348 lei); (total spre decontare 310994,24 mii

lei). 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,
(cărți), Consiliul raional,
D E C I D E:
1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți), aflate în
administrarea unor instituții de învățământ din raion, conform Registrului actelor mijloacelor fixe
ce urmează a fi casate (Anexa nr.1).
2. Bunurile casate vor fi vândute (după caz) spre utilizare agentului economic autorizat
pentru a efectua această activitate. Sursele financiare acumulate vor fi transferate pe conturile
instituțiilor de învățământ.
3.Direcţia Educație (dl M. Curciuc), se desemnează responsabilă pentru realizarea deciziei
în cauză.
4. Controlul realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Învățământ, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion Galus).
5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul
mun. Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit

Șef-adjunct Direcție Educație
M. Curciuc
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind autorizarea casării bunurilor uzate
raportate la mijloacele fixe (cărți), aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion și
aflate în bibliotecile școlare din următoarele instituții publice: IP LT„M.Eminescu” Sîngerei
(suma 49500 lei); IP„Olimp” Sîngerei (suma 65121,29 lei); IP LT „N.Casso” Chișcăreni (suma
99024, 95 lei);

IP”gim „S.Rădăuțan” Iezărenii Vechi (suma 97348 lei); (total spre decontare

310994,24 mii lei). 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, (cărți), Consiliul raional,
D E C I D E:
1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți), aflate în
administrarea unor instituții de învățământ din raion, conform Registrului actelor mijloacelor fixe
ce urmează a fi casate (Anexa nr.1).
2. Bunurile casate vor fi vândute (după caz) spre utilizare agentului economic autorizat
pentru a efectua această activitate. Sursele financiare acumulate vor fi transferate pe conturile
instituțiilor de învățământ.
3.Direcţia Educație (dl M. Curciuc), se desemnează responsabilă pentru realizarea deciziei
în cauză.
4. Controlul realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Învățământ, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion Galus).
5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul
mun. Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

16. S-A EXAMINAT: 16. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe,
aflate în gestiunea L.T. “Alexandru Agapie”.
Raportor: L. Rudei, director L.T. “Alexandru Agapie”
AU LUAT CUVÂNT: L. Rudei a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă „Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la
mijloce fixe, aflate în gestiunea Liceului Teoretic,, Alexandru Agapie”.
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 , ordinul Liceului Teoretic,, Alexandru Agapie”nr. 33 din 02
iunie 2021,
Consiliul Raional,
DECIDE:
1.

Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de Liceul
Teoretic,, Alexandru Agapie”, conform registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi
casate (Anexa nr.1).

2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru utilizarea agentului economic care dispune de
licenţă, ce atestă dreptul de a efectua această activitate.

3. Responsabili pentru organizarea și 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.
5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul mun.
Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.

PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Director L.T. “A. Agapie”
L. Rudei

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la aprobarea repartizării profitului net
anual al întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional Sîngerei.”
În temeiul art.43 alin.(1) lit. q) și alin. (2) din Legea RM nr.436 –XVI din 28.12.2006
privind administrația publică locală; Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,
art. 20 alin. (3) din Legea RM nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
art. 5 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (3),și art. 7 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală; pct. 28 din Statutul Întreprinderii
Municipale “Indmetalcongaz” aprobat prin Decizia Consiliului raional Sîngerei nr. 3/19 din
03.09.2020 “Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale “Indmetalcongaz”; și
Demersul directorului ÎM “Indmetalcongaz” nr. 07 din 07.05.2021,
Consiliul raional,
D E C I D E:
1. Se aprobă repartizarea profitului net anual al întreprinderii municipale fondată de Consiliul
raional Sîngerei, ÎM “Indmetalcongaz” în sumă de 145 198 (Una suta patruzeci și cinci mii
una mie noua sute opt) lei, pentru dezvoltarea întreprinderii.
2. Se desemnează responsabil pentru realizarea deciziei în cauză directorul ÎM “Indmetalcongaz”
(dl SINCOVSCHI Eugeniu).

3. Responsabil de monitorizarea executării deciziei în cauză se desemnează Vicepreședintele
raionului ( dl ERIMEI Iulian).
4. Controlul realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
economie, finanțe și buget (dl CEBOTARI Ivan).
5. Decizia intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor locale și poate fi
contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, nr.43) în termen de 30 zile de la
data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al R.Moldova nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 29

Contra – 0

Abținut – 0

17. S-A EXAMINAT: 17. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe,
aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul “Luceafărul” din or. Biruința.
Raportor: N. Vechiu, director gimnaziu “Luceafărul”
AU LUAT CUVÂNT: N. Vechiu, a prezentat proiectul de decizie:
Avînd în vedere nota informativă „Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la
mijloce fixe, aflate în gestiunea I.P.Gimnaziul,,Luceafărul,, din or.Biruința.
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, Actele de defectare a obiectelor din 08.04.2021 eliberate de
Protehsuport SRL,or.Biruința, ordinul conducatorului instituției Vechiu Natalia nr.95 din
26.03.2021,cu privire la instituirea comisiei privind casarea bunurilor uzate,raportate la mijloace
fixe,
Consiliul raional,
DECIDE:
1.

Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate

de

gimnaziul ,,Luceafărul”, conform registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate
(Anexa nr.1).
2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru utilizarea 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 directorului
gimnaziului ,,Luceafărul” (dna NataliaVechiu) și vicepreședintelui raionului (dl Tudor
Tutunaru).
4. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei Consultative pentru
Economie, Finanțe și Buget dl. I. Cebotari.

5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul mun.
Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef-adjunct Direcție Educație
M. Curciuc

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
S-A DECIS:

Avînd în vedere nota informativă „Privind autorizarea casării bunurilor

uzate raportate la mijloce fixe, aflate în gestiunea I.P.Gimnaziul,,Luceafărul,, din or.Biruința.
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, Actele de defectare a obiectelor din 08.04.2021 eliberate de
Protehsuport SRL,or.Biruința, ordinul conducatorului instituției Vechiu Natalia nr.95 din
26.03.2021,cu privire la instituirea comisiei privind casarea bunurilor uzate,raportate la mijloace
fixe,
Consiliul raional,
DECIDE:
1.

Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate

de

gimnaziul ,,Luceafărul”, conform registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate
(Anexa nr.1).
2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru utilizarea 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 directorului
gimnaziului ,,Luceafărul” (dna NataliaVechiu) și vicepreședintelui raionului (dl Tudor
Tutunaru).
4. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei Consultative pentru
Economie, Finanțe și Buget dl. I. Cebotari.
5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă judecătoriei Bălți, cu sediul mun.
Bălți, str.Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

18. S-A EXAMINAT: 18. 18. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP
„Spitalul raional Sîngerei”.
Raportor: V. Malcoci, director-interimar IMSP “Spitalul raional Sîngerei”
AU LUAT CUVÂNT: V. Malcoci, a prezentat proiectul de decizie,
În temeiul art. 43 alin. (2) din Legea RM nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998, demersul IMSP „Spitalul raional Sîngerei” și
Procesele verbale de casare a mijloacelor fixe, avînd în vedere nota informativă privind casarea
mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se autorizează casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Spitalul raional
Sîngerei”, conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casat (Anexa nr.1).
2. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiilor consultative de
specialitate (dl Ivan Cebotari și dl Ion Galus).
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central,str.Hotinului,nr.43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
R.Moldova nr.116/2018.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef –interimar IMSP “Spitalul raional Sîngerei”
V. Malcoci

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
În temeiul art. 43 alin. (2) din Legea RM nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998, demersul IMSP „Spitalul raional Sîngerei” și
Procesele verbale de casare a mijloacelor fixe, avînd în vedere nota informativă privind casarea
mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se autorizează casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Spitalul raional
Sîngerei”, conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casat (Anexa nr.1).
2. Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiilor consultative de
specialitate (dl Ivan Cebotari și dl Ion Galus).

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central,str.Hotinului,nr.43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
R.Moldova nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

19. S-A EXAMINAT: 19. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Centrul de
Sănătate Biruința”.
Raportor: Gh. Ojog, șef IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”
AU LUAT CUVÂNT: Gh. Ojog, a prezentat proiectul de decizie,
În temeiul art. 43 alin. (2) din Legea RM nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998, Demersul IMSP „Centrul de Sănătate Biruința”
nr. 61 din 30.06.2021 și Procesele verbale de casare a mijloacelor fixe în instituțiile bugetare a
comisiei de casare și avînd în vedere nota informativă privind casarea mijloacelor fixe, aflate în
gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate Biruinta”, Consiliul raional,
DECIDE:
1.

Se autorizează casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate
Biruința”, conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, anexa nr. 1
la Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;

2.

Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiilor consultative de
specialitate (dl Ion Cebotari și dl Ion Galus).

3.

Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central,str.Hotinului,nr.43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
R.Moldova nr. 116/2018.
PREŞEDINTE

Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”
Gh. Ojog
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
În temeiul art. 43 alin. (2) din Legea RM nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998, Demersul IMSP „Centrul de Sănătate Biruința”
nr. 61 din 30.06.2021 și Procesele verbale de casare a mijloacelor fixe în instituțiile bugetare a
comisiei de casare și avînd în vedere nota informativă privind casarea mijloacelor fixe, aflate în
gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate Biruinta”, Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se autorizează casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate
Biruința”, conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, anexa nr.
1 la Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;
2.

Controlul realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiilor consultative de
specialitate (dl Ion Cebotari și dl Ion Galus).

3.

Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central,str.Hotinului,nr.43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
R.Moldova nr. 116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

20. S-A EXAMINAT: 20. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în
instituțiile publice educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a
unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.
Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură
AU LUAT CUVÂNT: V. Rusu, 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 administrativteritoriale, 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 85519.15 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:
__________ - Director instituție educațională

Octavian Banaru - Sef Directie Finante
Elena Grejdieru - Contabil-şef Directie Finante

__________

-

Contabil-șef instituție

educațională
Rusu Valeriu - Șef Sectie Cultura

__________ - Primarul UAT de nivelul I

Mocanu Valentina - Contabil-şef Sectie Cultura

__________ - Contabil-șef UAT de nivelul I

3. Comisia de transmitere-primire (dl I. Cebotari) 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 V. Doga- secretarul Comisiei).
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Secție Cultură
V. Rusu
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului 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 administrativteritoriale, 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 85519.15 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:
__________ - Director instituție educațională

Octavian Banaru - Sef Directie Finante
Elena Grejdieru - Contabil-şef Directie Finante

__________

-

Contabil-șef instituție

educațională
Rusu Valeriu - Șef Sectie Cultura

__________ - Primarul UAT de nivelul I

Mocanu Valentina - Contabil-şef Sectie Cultura

__________ - Contabil-șef UAT de nivelul I

3. Comisia de transmitere-primire (dl I. Cebotari) 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 V. Doga- secretarul Comisiei).
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

21. S-A EXAMINAT: 21. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale), din
proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de
nivelul I.
Raportor: O Banaru, șef Direcție Finanțe
AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru, a prezentat proiectul de decizie,
Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor
capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale 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) din proprietatea publică a
raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, în sumă totală de
756264,61 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).
5. Prezenta decizia poate fi contestată la Judecătoria Bălți, sediul Central (str. Hotinului, 43)
în termen de 30 zile de la data publicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii
Moldova nr.116/2018.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Direcție Finațe
O. Banaru
Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor
capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale 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) din proprietatea publică a
raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, în sumă totală de
756264,61 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).
5. Prezenta decizia poate fi contestată la Judecătoria Bălți, sediul Central (str. Hotinului, 43)
în termen de 30 zile de la data publicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii
Moldova nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

22. S-A EXAMINAT: 22. Privind modificarea deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Cu privire la
aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.
Raportor: O Banaru, șef Direcție Finanțe
AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru, a prezentat proiectul de decizie, cu modificările
intervenite până la data ședinței,

Avînd în vedere nota informativă privind modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 „Cu
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.
În temeiul prevederilor Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Legii bugetului de
stat pentru anul 2021 nr.258/2020, art.43 alin.(1) lit.b) al Legii privind administraţia publică locală
nr.436/2006, art.60 alin.(5) şi art.61 alin.(1) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale nr.181/2014, art.28 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul
Ministrului finanțelor nr.209/2015, Consiliul raional
D E C I D E:
1. Decizia nr.5/4 din 15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021,
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 2021 la partea de venituri în suma de
257449,8 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 260507,7 mii lei cu sold bugetar / sursa de finanțare
3057,9 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul raional în sumă
de 951,0 mii lei, cu exedent în sumă de 4008,9 mii lei” se substituie cu sintagma „Bugetul raional pentru
anul 2021 la partea de venituri în suma de 257454,8 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 260592,7
mii lei cu sold bugetar / sursa de finanțare 3137,9 mii lei, pentru rambursarea împrumutului recreditat între
bugetul de stat și bugetul raional, în sumă de 951,0 mii lei, cu excedent în sumă de 4088,9 mii lei.
1.2. Anexele: nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 2021”,
nr.3 ”Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2021”, nr.4 ”Resursele şi cheltuielile bugetului
raional pentru anul 2021 conform clasificației funcționale și pe programe ”, nr.6 ”Bugetele instituțiilor de
învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate din bugetul raional pentru anul 2021”, se expun
în redacție nouă (respectiv anexele nr.1,nr.2, nr.3 și nr.4 la prezenta decizie).

2. Repartizarea mijloacelor bugetare se va efectua conform Anexei nr.5 la prezenta decizie.
3. Direcţia Finanţe (dl O.Banaru), se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei
decizii.
4. Controlul asupra realizării deciziei, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, Finanţe şi Buget (dl.I.Cebotari).
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 43)
în termen de 30 zile de la data publicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii
Moldova nr.116/2018.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Direcție Finațe
O. Banaru

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe și
Buget a menționat că avizul este pozitiv.
Grigore Corcodel, președintele raionului, a vorbit despre necesitatea achiziționătii
unui set de performant de echipamente medicale pentru IMSP “Spitalul raional Sîngerei”,
explicînd că din lipsa mijloacelor financiare suficiente, ar trebui de identificat a companie care
ar oferi în rate tehnica necesară.
Ion Galus, consilier raional, a susținut cele expuse de președintele raionului, precizînd
că aparatele ce se propun a fi procurate, nu se regăsesc în instituțiile medicale bugetare din zona
Nord a Republicii Moldova. Astfel, investițiile date vor constitui un avantaj pentru cetățenii
raionului, cât și pentru personalul instituției.
Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe a menționat că în anexa privind repartizarea
mijloacelor bugetare, trebuie inclusă suma fixă.
Grigore Corcodel, președintele raionului, a evidențiat importanța acordului
Consiliului raional, întru inițierea procedurii de achiziții.
Oleg Cernei, consilier raional, a precizat că asemenea subiecte trebuie discutate în
cadrul Comisiilor consultative de specialitate.
În urma discuțiilor, consilierii raionali, au propus să fie alocată suma de 200 000
lei pentru procurarea utiljului medical.
Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe, a explicat că anexa nr. 6 a proiectului de
decizie se completează cu pct. 1.8, care va avea următorul conținut: “Aparatului Președintelui
raionului, pentru procurarea echipamentului medical în sumă de 200 000 lei”.
Ion Galus, consilier raional, a declarant că nu va participa la procedura de vot.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie, cu modifiucările expuse.
Avînd în vedere nota informativă privind modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 „Cu
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.
În temeiul prevederilor Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Legii bugetului de stat
pentru anul 2021 nr.258/2020, art.43 alin.(1) lit.b) al Legii privind administraţia publică locală
nr.436/2006, art.60 alin.(5) şi art.61 alin.(1) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale nr.181/2014, art.28 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul
Ministrului finanțelor nr.209/2015, Consiliul raional
D E C I D E:
1. Decizia nr.5/4 din 15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021,
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 2021 la partea de venituri în suma
de 257449,8 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 260507,7 mii lei cu sold bugetar / sursa de
finanțare 3057,9 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul
raional în sumă de 951,0 mii lei, cu exedent în sumă de 4008,9 mii lei” se substituie cu sintagma
„Bugetul raional pentru anul 2021 la partea de venituri în suma de 257454,8 mii lei şi la partea de
cheltuieli în suma de 260852,7 mii lei cu sold bugetar / sursa de finanțare 3397,9 mii lei, pentru
rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul raional, în sumă de 951,0 mii
lei, cu excedent în sumă de 4348,9 mii lei.
1.2. Anexele: nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul
2021”, nr.3 ”Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2021”, nr.4 ”Resursele şi
cheltuielile bugetului raional pentru anul 2021 conform clasificației funcționale și pe programe ”,
nr.6 ”Bugetele instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate din bugetul
raional pentru anul 2021”, nr.7 ”Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de institutiile publice
finanțate de la bugetul raional pentru anul 2021” se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1,
nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5. la prezenta decizie).
2. Repartizarea mijloacelor bugetare se va efectua conform Anexei nr.6 la prezenta decizie.
3. Direcţia Finanţe (dl O.Banaru), se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei
decizii.
4. Controlul asupra realizării deciziei, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Economie, Finanţe şi Buget (dl.I.Cebotari).
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 43) în
termen de 30 zile de la data publicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii
Moldova nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 26

Contra – 0

Abținut – 0

23. S-A EXAMINAT: 23. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și
încoroporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil, în toamna 2021-iarna
2022 în secția administrativ-militară a raionului Sîngerei.
Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară.
AU LUAT CUVÂNT: O. Timofeev, a prezentat proiectul de decizie,
Avînd în vedere nota informativă cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor
şi încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în toamna 2021- iarna
2022.
În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245/2002 сu privire la pregătirea cetăţenilor pentru
apărarea Patriei, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară, aprobat prin Hotărârea

Guvernului RM nr.77/2001 și Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul
militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.864/2005,
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 în SAP

Secretarul comisiei:
Ala Doagă

- specialist secţie administrativ-militară

Membrii comisiei:
Vitalie Tarlapan

- șef interimar SP al IP Sîngerei

Viorel Onceanu

- specialist principal, Serviciul tineret și
sport

Svetlana Brînză

- şef Secţie Consultativă,
IMSP „Spitalul raional Sîngerei”

Serghei Zagorudco

- specialist principal, Direcţia Educaţie

sergent clasa III, Vladimir Bujor

- reprezentant Inspectoratul General 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 20.09.2021.
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 16.09.2021.

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 14.09.2021.
3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei”, conducătorii Centrelor de Sănătate a raionului Sîngerei
vor asigura:
3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în
perioada 20.09.2021 - 31.01.2022.
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. 1994-2003 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.1245/2002, 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. 1994-2003 la comisia medico-militară şi de recrutareîncorporare, 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, toamna 2021- iarna 2022 (Anexa nr.4).
8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei:
- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia
medico-militară şi de recrutare-încorporare și să întreprindă măsuri pentru căutarea şi stabilirea
domiciliului recruţilor, care nu s-au prezentat, conform ordinului de chemare, la secţia
administrativ-militară (l.d.p. Sîngerei), astfel eschivându-se de la prezentarea la comisia medicomilitară şi de la încorporare.
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
Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret,
ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte, a menționat că avizul Comisiei este
pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
Avînd în vedere nota informativă cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor
şi încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în toamna 2021- iarna
2022.
În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245/2002 сu privire la pregătirea cetăţenilor pentru
apărarea Patriei, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară, aprobat prin Hotărârea
Guvernului RM nr.77/2001 și Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul
militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.864/2005,
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 în SAP

Secretarul comisiei:
Ala Doagă

- specialist secţie administrativ-militară

Membrii comisiei:
Vitalie Tarlapan

- șef interimar SP al IP Sîngerei

Viorel Onceanu

- specialist principal, Serviciul tineret și
sport

Svetlana Brînză

- şef Secţie Consultativă,
IMSP „Spitalul raional Sîngerei”

Serghei Zagorudco

- specialist principal, Direcţia Educaţie

sergent clasa III, Vladimir Bujor

- reprezentant Inspectoratul General 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 20.09.2021.
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 16.09.2021.
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 14.09.2021.
3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei”, conducătorii Centrelor de Sănătate a raionului Sîngerei
vor asigura:
3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în
perioada 20.09.2021 - 31.01.2022.
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. 1994-2003 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.1245/2002, 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. 1994-2003 la comisia medico-militară şi de recrutareîncorporare, 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, toamna 2021- iarna 2022 (Anexa nr.4).
8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei:
- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia
medico-militară şi de recrutare-încorporare și să întreprindă măsuri pentru căutarea şi stabilirea
domiciliului recruţilor, care nu s-au prezentat, conform ordinului de chemare, la secţia
administrativ-militară (l.d.p. Sîngerei), astfel eschivându-se de la prezentarea la comisia medicomilitară şi de la încorporare.
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 – 27

Contra – 0

Abținut – 0

24. S-A EXAMINAT: 24. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare al Centrului
raional de Tineret Sîngerei.
Raportor: V. Onceanu, specialist principal Serviciu Tineret și Sport
AU LUAT CUVÂNT: V. Onceanu, a prezentat proiectul de decizie,
Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare

al Centrului raional de Tineret Sîngerei, în temeiul art. 43 alin.(1) lit. (q) al Legii RM privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.8, alin.(1), lit. (a), art.12 alin (3), lit.
(d), art.13, al Legii nr.215 din 29.07.2016 cu privire la tineret; Legii nr. 397 din 16.10.2003 privind
finanțele publice locale, ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 64 din 06.04.2017 cu
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de tineret,
precum și în scopul asigurării tinerilor cu condiții adecvate și opurtunități egale de dezvoltare în
teritoriul raionului.
Consiliul raional
DECIDE:
1.

Se aprobă Regulamentul de funcționare al Instituției Publice „Centrul raional de Tineret

Sîngerei” în redacție nouă (Anexa nr.l).
2.

Se aprobă componența Consiliului Consultativ al Centrului ( Anexa nr. 2).

3.

Se aprobă organigrama și statele de personal ale Centrului ( Anexa nr. 3).

4.

Se împutemicește Serviciul Tineret și Sport (dl Viorel Onceanu), cu dreptul de a efectua

formalitățile privind înregistrarea Instituției Publice „Centrul raional de Tineret Sîngerei” în
calitate de persoană juridică la Agenția Servicii Publice, perfectarea ștampilei și a altor activități
ce ar asigura funcționarea instituției.
5.

Direcţia Finanţe (dl Octavian Banaru) va asigura finanţarea Instituției Publice „Centrul raional

de Tineret Sîngerei” în limita resurselor financiare aprobate (rectificate) în bugetul raional, pentru
anul respectiv.
6.

Se abrogă decizia nr. 5/19 din 28.09.2017 cu privire la Regulamentul de funcționare al

Centrului raional de Tineret Sîngerei și decizia nr. 29 din 22.03.2018 cu privire la Statele de
personal ale Centrului raional de Tineret.
7.

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

Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion
Galus).
8.

Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți, str. Hotinului 43, în termen de 30 zile

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova
nr.116/2018.
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Specialist principal STS
V. Onceanu

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret,
ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte, a menționat că avizul Comisiei este
pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.
Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea Regulamentului de
funcționare al Centrului raional de Tineret Sîngerei, în temeiul art. 43 alin.(1) lit. (q) al Legii RM
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.8, alin.(1), lit. (a), art.12 alin
(3), lit. (d), art.13, al Legii nr.215 din 29.07.2016 cu privire la tineret; Legii nr. 397 din 16.10.2003
privind finanțele publice locale, ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 64 din 06.04.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de
tineret, precum și în scopul asigurării tinerilor cu condiții adecvate și opurtunități egale de
dezvoltare în teritoriul raionului.
Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul de funcționare al Instituției Publice „Centrul raional de Tineret
Sîngerei” în redacție nouă (Anexa nr.l).
2. Se aprobă componența Consiliului Consultativ al Centrului ( Anexa nr. 2).
3. Se aprobă organigrama și statele de personal ale Centrului ( Anexa nr. 3).
4. Se împutemicește Serviciul Tineret și Sport (dl Viorel Onceanu), cu dreptul de a efectua
formalitățile privind înregistrarea Instituției Publice „Centrul raional de Tineret Sîngerei” în
calitate de persoană juridică la Agenția Servicii Publice, perfectarea ștampilei și a altor activități
ce ar asigura funcționarea instituției.
5. Direcţia Finanţe (dl Octavian Banaru) va asigura finanţarea Instituției Publice „Centrul raional
de Tineret Sîngerei” în limita resurselor financiare aprobate (rectificate) în bugetul raional, pentru
anul respectiv.
6. Se abrogă decizia nr. 5/19 din 28.09.2017 cu privire la Regulamentul de funcționare al Centrului
raional de Tineret Sîngerei și decizia nr. 29 din 22.03.2018 cu privire la Statele de personal ale
Centrului raional de Tineret.
7. Controlul asupra realizării deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative pentru
Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion
Galus).
8. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți, str. Hotinului 43, în termen de 30 zile
de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova

nr.116/2018.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

25. S-A EXAMINAT: 25. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate
de către Consiliul raional.
Raportor: V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică
AU LUAT CUVÂNT: V. Tabarcea, a prezentat proiectul de decizie,
Avînd în vedere nota informativă cu privire la 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 ordinare din 23.03.2021 (anexa nr.1), ședinței extraordinare din 14.05.2021
(anexa nr.2) și cu privire la examinarea interpelărilor pentru perioada 03.03.2021 – 22.07.2021
(anexa nr.3).
PREŞEDINTE
Grigore CORCODEL
Întocmit
Șef Secție Administrație Publică
V. Tabarcea
Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie,
ordine şi drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.
Notă: Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc.
Președintele ședinței, a supus votului 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 ordinare din 23.03.2021 (anexa nr.1), ședinței extraordinare din 14.05.2021
(anexa nr.2) și cu privire la examinarea interpelărilor pentru perioada 03.03.2021 – 22.07.2021
(anexa nr.3).
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

26. S-A EXAMINAT: 26. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile
Consiliului raional, în cazul în care Președintele ședinței se află în imposibilitate de a semna.
Raportor: V. Tabarcea - secretar al Consiliului raional
Secretarul Consiliului raional, Vitalie Tabarcea – a solicitat desemnarea unui consilier
care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în
imposibilitate de a semna.
Consilierii raionali, au propus candidatura consilierului Iurie Șușu.
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 Iurie Șușu, cu împuterniciri de a semna deciziile în cazul în care
preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
AU VOTAT: Pro – 27

Contra – 0

Abținut – 0

Preşedintele şedinţei dl Ion Roșca a menţionat că ORDINEA DE ZI este epuizată şi a
anunţat închiderea lucrărilor şedinţei extraordinare din 22.07.2021.
Preşedintele şedinţei
CONTRASEMNAT:
Secretar al
Consiliului raional

ROȘCA Ion

TABARCEA Vitalie

