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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL SÎNGEREI  

CONSILIUL RAIONAL 

SÎNGEREI 

 

PROCES-VERBAL NR. 3 

al şedinţei ordinare a Consiliului raional 

din „03” Septembrie 2020 

 
Total membri 

Prezenţi 
Absenţi 

- 33 

- 28 
- 5 

(Lista nr.1 și nr. 2 se anexează) 

  

 

Mențiune: Ședința a fost prezidată de consilierul Tofan Gherasim. 
 

La invitația președintelui raionului au fost 

prezenți: Conducătorii subdiviziunilor subordonate 

Consiliului raional; vicepreședinții raionului. 

Au asistat la ședință: reprezentanți ai serviciilor 

desconcentrate, reprezentanții mass-media locali, 

consilier local al or. Sîngerei, dl Tudor Mocanu.  

(Lista nr. 3 se anexează) 

 

Șeful Secției Administrație Publică, dl Vitalie Tabarcea, în urma efectuării apelului, a 

anunţat că în sală sunt prezenţi 28 consilieri raionali. 

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel a evidențiat caracterul deliberativ al 

ședinței, menționînd că 4 consilieri absentează motivat.  

La propunerea Președintelui raionului, cei prezenți au onorat simbolurile de stat și ale 

raionului. După aceasta, dl Grigore Corcodel a informat despre necesitatea alegerii 

președintelui ședinței. 

Consilierul raional Vasile Doga a propus candidatura dlui Tofan Gherasim. 

Notă: Alte propuneri nu au parvenit. 

 

Președintele raionului Sîngerei a supus votului candidatura 

dlui Tofan Gherasim : 

AU VOTAT: Pro – 19;        Contra – 0; Abținut – 2. 

 

S-A DECIS: De ales în calitate de Preşedinte al şedinţei ordinare din 03 septembrie 
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2020, consilierul Tofan Gherasim. 

          Președintele ședinței, dl Tofan Gherasim a solicitat propunerile consilierilor privind 

timpul preconizat pentru desfășurarea ședinței.  

       Consilierul raional, Ion Butnariuc a propus desfășurarea ședinței în 2 h.  

       Președintele ședinței, dl Tofan Gherasim a supus votului propunerea în cauză.  

AU VOTAT: Pro – 20 Contra – 0 Abținut – 0. 

 

Președintele ședinței a solicitat candidaturi pentru Comisia de numărare a voturilor. 

Consilierii raionali au propus următoarele candidaturi pentru Comisia de 

numărare a voturilor: dl Vasile Doga și dl Gheorghe Ichim.  

AU VOTAT: Pro - majoritatea celor prezenți  Contra – 0 Abținut 0 

Președintele ședinței a solicitat propuneri vis-à-vis de ordinea de zi.  

Consilierul raional, Ion Galus a propus excluderea din ordinea de zi a chestiunii nr. 34 

“Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 

2020”, cât și a proiectelor suplimentare, ce s-au discutat în cadrul Comisiei pentru Învăţămînt, 

cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte: “Cu privire la 

modificarea Contractului individual de muncă nr.130/C din 01.07.2015” și “Cu privire la 

modificarea Contractului individual de muncă nr.131/C din 01.07.2015” (Proiectele date au fost 

avizate negativ). Dumnealui a menționat că pentru următoarea ședință este necesar de a prezenta 

un proiect de decizie ce ține de modificarea Regulamentului privind desfășurarea concursului la 

funcția de șef al Centrului de Sănătate, fiind necesară ajustarea acestuia la Hotărârea Guvernului 

nr. 1016 din 01.06.2016.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim, a considerat mai corect de a vota ordinea de zi ca 

bază, apoi propunerile ce țin de modificarea acesteia.  

Consilierul raional, Ion Roșca, a spus că președintele ședinței trebuie să fie asistat de 

Secretarul Consiliului, propunînd ca dl Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică să 

exercite această funcție, avînd în vedere demisia dlui Gheorghe Ungureanu.  

Consilierul raional, Oleg Cernei, a propus ca prima chestiune din ordinea de zi să fie 

desemnarea secretarului-interimar. Dumnealui a expus necesitatea imediată a dactilografierii, 

semnării și intrării în vigoare a acestei decizii, așa încât ședința să fie desfășurată legal. Ulterior, 

dumnealui a solicitat dlui Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane să se expună 

asupra actului Agenției Naționale de Integritate, privind constatarea stării de incompatibilitate a  

consilierilor Petru Gherman și Ion Roșca.  

Consilierul raional, Alexandru Străjescu, a propus exluderea din ordinea de zi a 

proiectelor de decizie nr. :  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/cs_Cubolta.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/cs_Cubolta.docx
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 9. “Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea I.P. L.T.,,A. Agapie”, com. 

Pepeni, I.P.Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com.Bilicenii Vechi).”  

10. “Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. 

Dabija”, s. Heciul Vechi).” 

 11. “Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți) aflate în 

administrarea unor instituții de învățământ din raion.  ” 

12. “Cu privire la transmiterea activelor din proprietate publică a raionului (Direcția Educație) în 

proprietatea publică a comunei Dumbrăvița.” 

24. “Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea 

Direcției Educație Sîngerei.” 

25. “Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 - 2021.” 

26. “Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.” 

 27. “Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 

”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea 

Regulamentului” .” 

28. “Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru 

păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de 

locuințe sociale.” 

29. Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției 

Asistență Socială și Protecție a Familiei.  

30. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate, 

Familie și Consiliul raional Sîngerei.    

Consilierul raional, Alexandru Străjescu a explicat motivul solicitării date, prin numirea 

ilegală în funcție a raportorilor acestor proiecte, fapt confirmat de hotărârea Curții de Apel Bălți. 

Dumnealui consideră că sunt inadmisibile decizii ale Consiliului raional, ce contravin legislației.  

Consilierul raional, Oleg Cernei, a solicitat să fie supusă votului ordinea de zi ca bază.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim, a supus votului ordinea de zi ca bază, propusă 

de președintele raionului: 

1. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a secretarului Consiliului raional 

Sîngerei.  

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/16.DE_casarea_bunurilor.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/16.DE_casarea_bunurilor.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/17.DE_preg%C4%83tirea_institu%C8%9Biilor_de_invatamint.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/21.PD_COMISIA_raionala_protectia_drepturilor_Omului_modific.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/25.Acord_de_parteneriat_CCF_Moldova.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/25.Acord_de_parteneriat_CCF_Moldova.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
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2. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de 

Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegerile Președintelui Republicii Moldova 

01.11.2020). 

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

3. Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2020, în lectura a doua”. 

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe 

4. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2020.  

5. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr. 10/8 din 19.12.2019 

“Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale 

(de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2020”. 

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri 

6. Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, obiectul nr.1202/01 „Traseul 

de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca – Bălți – Sîngerei, 

etapa II”din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea ÎM „Indmetalcongaz”.  

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri 

7. Privind transmiterea cu titlu gratuit activelor proprietate publică a raionului (tomberoane din 

metal - 70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. 

"INDMETALCONGAZ".  

Raportor: A. Doagă - contabil-șef Serviciu Financiar 

8. Privind transmiterea cu titlu gratuit activului proprietate publică a raionului (mașina de anestezie 

CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea 

economică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 

Raportor: A. Doagă - contabil-șef Serviciu Financiar 

 9.Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea I.P. L.T.,,A. 

Agapie”, com. Pepeni, I.P.Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com.Bilicenii Vechi).  

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

10. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. 

Dabija”, s. Heciul Vechi). 

 Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

11. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți) aflate în 

administrarea unor instituții de învățământ din raion.  

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Alegeri_prezidentiale.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Alegeri_prezidentiale.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Alegeri_prezidentiale.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Modificare_septembrie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Modificare_septembrie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Anexa_5_repartizare_iulie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_executare__I_sem.2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
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12. Cu privire la transmiterea activelor din proprietate publică a raionului (Direcția Educație) în 

proprietatea publică a comunei Dumbrăvița. 

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

13. Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar 

în termen, cu termen redus și cel civil în toamna 2020 - iarna 2021 în secţia administrativ-

militară a raionului Sîngerei. 

Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară 

14. Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2005 de către secția administrativ-militară a 

raionului Sîngerei. 

Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară 

15. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul 

raional. 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică 

16. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III și IV 

al anului 2020. 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică 

 Chestiuni ce au fost remise spre reexaminare, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

raional, din 28 mai 2020: 

17. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul  2019.   

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe 

18. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul Stomatologic raional 

Sîngerei"’ și actelor aferente activității întreprinderii respective.   

Raportor:  V. Serbușca – șef Secție Economie 

19. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor 

aferente activității întreprinderii respective.   

Raportor:  V. Serbușca – șef Secție Economie 

20. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î. 

M. "INDMETALCONGAZ".  

Raportor: E. Sincovschi - director Î.M. "INDMETALCONGAZ" 

21. Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea raionului (Consiliul 

raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți).  

 Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar  

22. Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a raionului (automobilul de 

serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului 

Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ".   

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/PROIECT_DECIZIE_RECRUTARE_2021.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/PROIECT_DECIZIE_RECRUTARE_2021.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_de_decizie_Realizarea_deciziilor_pu_trim_II_a._2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_de_decizie_Realizarea_deciziilor_pu_trim_II_a._2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Plan_de_activitate_sem._3-4.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Plan_de_activitate_sem._3-4.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizia_executare__2019_1.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Centrul_stomatologic_raional.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Centrul_stomatologic_raional.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Indmetalcongaz.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Indmetalcongaz.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Casare_INDMETALCONGAZ.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Casare_INDMETALCONGAZ.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Situatii_exeptionale_Termos.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Situatii_exeptionale_Termos.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/30_Decizia_LADA_21214.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/30_Decizia_LADA_21214.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/30_Decizia_LADA_21214.docx
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Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar 

23. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din gestiunea Direcției 

Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna Pepeni.  

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație 

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

Direcției Educație Sîngerei.  

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație 

25. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 - 2021.  

 Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație. 

26. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

27. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 

”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea 

Regulamentului”  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

28. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru 

păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de 

locuințe sociale.  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

29. Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției 

Asistență Socială și Protecție a Familiei.  

 Raportor:  M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

30. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova - Copil, 

Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei.   

 Raportor: M. Bajura  - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

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

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

32. Cu privire la acordarea premiului unic.  

 Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

33. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră.  

Raportor: I. Bîrsanu - vicepreședintele raionului   

34.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al 

anului 2020.  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/15.Transmitere_active_DE_A._Agapie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/15.Transmitere_active_DE_A._Agapie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/16.DE_casarea_bunurilor.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/16.DE_casarea_bunurilor.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/17.DE_preg%C4%83tirea_institu%C8%9Biilor_de_invatamint.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/21.PD_COMISIA_raionala_protectia_drepturilor_Omului_modific.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/25.Acord_de_parteneriat_CCF_Moldova.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/25.Acord_de_parteneriat_CCF_Moldova.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/31._Desemnarea_reprezentantului.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/premiu_unic_SRU.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/proiect_siguran%C8%9Ba_rutier%C4%83.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/27.Planul_de_activitate_CR_tr._II_14.05._2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/27.Planul_de_activitate_CR_tr._II_14.05._2020.docx
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Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică 

 35. 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: ______________  - secretar al Consiliului raional 

Anunțuri, informații și declarații 

 

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

 

Consilierul raional, Oleg Cernei, a reiterat propunerea sa, de a examina inițial chestiunea, cu 

privire la alegerea secretarului interimar al Consiliului raional.  

Consilierul raional, Ion Roșca, a menționat că această propunere nu poate fi supusă votului, până 

nu s-a precăutat întrebarea, privind încetarea raporturilor de muncă cu dl Gheorghe Ungureanu.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a dat citire prevederilor Legii privind 

administrația publică locală, unde este stipulat că în cazul lipsei îndelungate a secretarului, 

atribuțiile acestuia pot fi îndeplinite de alt funcționar public din cadrul entității publice. În viziunea 

sa, nu poate fi numită altă persoană până nu au încetat raporturile de muncă cu dl Gheorghe 

Ungureanu și nu s-a luat act de vacanța funcției. Dumnealui a propus, ca dl Vitalie Tabarcea să fie 

desemnat în calitate de secretar prin operațiune administrativă, până la aprobarea integrală a ordinii 

de zi.. Dl Donos a informat că după aceasta, se aprobă în întregime ordinea de zi și se purcede la 

examinarea proiectului  “Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a secretarului 

Consiliului raional Sîngerei”, în care este inclus și punctul privind interimatul funcției de secretar. 

Conform opiniei sale, următorul pas este semnarea acestei decizii de președintele ședinței, 

publicarea și aducerea la cunoștința persoanei vizate, ce urmează să îndeplinească atribuțiile 

secretarului. S-a remarcat că doar după parcurgerea acestor etape, dl Vitalie Tabarcea va avea 

dreptul de a asista legal la ședință, în calitate de secretar.  

Consilierul raional, Oleg Cernei, a susținut că desemnarea secretarului prin operațiune 

administrativă nu este corectă, de aceea este necesar de a accepta propunerea ce ține de  examinarea 

chestiunii privind desemnarea secretarului Consiliului raional, cu nr. 1.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a adus la cunoștință că votarea proiectului 

“Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a secretarului Consiliului raional 

Sîngerei”, va reprezenta și actul de numire a dlui Vitalie Tabarcea, în calitate de persoană ce va 

îndeplini atribuțiile secretarului. Este greșit de desemna secretarul, fără a constata încetarea 

raporturilor de serviciu cu dl Gheorghe Ungureanu. Totodată, s-a informat despre avizul pozitiv  

pentru chestiunea dată, a Comisiei consultative pentru etică, legislație, ordine și drepturile omului.  

 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
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Consilierul raional, Ion Roșca a împărtășit ideea dlui Teodor Donos.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a expus că ședința Consiliului raional are un caracter legal, doar 

când este prezent și secretarul. Avînd în vedere că ordinea de zi ca bază deja a fost aprobată, astfel 

lucrările ședinței fiind deja derulate, trebuie desemnat secretarul, în caz contrar ședința poate fi 

contestată.  

Consilierul raional, Alexandru Străjescu a spus că Președintele raionului numește o persoană 

din cadrul instituției în calitate de secretar și la consiliul raional aceasta doar este aprobat.  

Consilierul raional, Oleg Cernei, a răspuns că Președintele raionului nu este în drept să numească 

secretarul și a solicitat președintelui ședinței să supună votului propunerile parvenite de la 

consilieri.  

Consilierul raional, Gheorghe Cijevschi a susținut părerea dlui Teodor Donos privind 

necesitatea de a constata încetarea raporturilor de serviciu cu dl Gheorghe Ungureanu, apoi 

desemnarea secretarului interimar.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane audiind părerile enunțate, a stipulat că în 

situația creată, este posibil de a supune votului propunerea dlui Oleg Cernei cu privire la alegerea 

secretarului inerimar, care va fi suplimentar la ordinea de zi.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim, a supus votului propunerea dlui Oleg Cernei, de a 

completa ordinea de zi ca bază cu chestiunea privind alegerea secretarului interimar.  

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

 

Consilierul raional, Oleg Cernei a cerut explicația dlui Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și 

Resurse Umane privind starea de incompatibilitate a consilierilor Petru Gherman și Ion Roșca.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a dat citire punctului 150 al 

Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Sîngerei: “Consilierul 

poate fi prezent la ședința consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condițiile 

existenței unui conflict de interese, atunci când: 

a) el personal, soția (soțul), copiii, părinții săi au un interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterii; 

b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituției, 

organizației sau ale filialelor și reprezentanțelor acestora, în a căror privință se adoptă decizia; 

c) se află în situație de incompatibilitate, conform prezentului regulament,  legii privind 

administrația publică locală și Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează 

mai mult de 30 de zile de la data apariției.” Dumnealui a evidențiat și prevederile Legii nr. 436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală, conform căreia situația de incompatibilitate 

devine definitivă din momentul pronunțării hotărârii instanței de judecată. Totodată, s-a remarcat 
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că dumnealui nu posedă informația privind data înșiințării acestor consilieri, iar în urma analizei 

paginii web oficiale a Comisiei Electorale Centrale, s-a constatat lipsa proiectului de hotărâre 

privind ridicarea mandatelor.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a informat oficial că va contesta deciziile Consiliului 

raional, în caz de acestea vor fi votate de consilierul Ion Roșca, fiindcă dumnealui se află în stare 

de incompatibilitate. În viziunea sa, odată ce consilierului i s-a emis actul de constatare a 

incompatibilității, este oportună abținerea de la vot.  

Consilierul raional, Ion Roșca a adus la cunoștință că existența actului de constatare al 

ANI, nu servește temei pentru a limita drepturile consilierului, remarcînd că dumnealui deja a 

depus cerere de contestare.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului propunerile parvenite din 

partea consilierilor: 

- excluderea din ordinea de zi a chestiunii nr. 34 “Cu privire la aprobarea Planului de 

activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2020” și a proiectelor de decizie 

suplimentare “Cu privire la modificarea Contractului individual de muncă nr.130/C din 

01.07.2015” și “Cu privire la modificarea Contractului individual de muncă nr.131/C din 

01.07.2015.”   (propunere înaintată de consilierul raional Ion Galus) 

 

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

 

      - excluderea din ordinea de zi a chestiunilor:  
  9.Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea I.P. L.T.,,A. 

Agapie”, com. Pepeni, I.P.Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com.Bilicenii Vechi).  

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

10. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. 

Dabija”, s. Heciul Vechi). 

 Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

11. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți) aflate în 

administrarea unor instituții de învățământ din raion.  

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

12. Cu privire la transmiterea activelor din proprietate publică a raionului (Direcția Educație) în 

proprietatea publică a comunei Dumbrăvița. 

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/27.Planul_de_activitate_CR_tr._II_14.05._2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/27.Planul_de_activitate_CR_tr._II_14.05._2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/cs_Cubolta.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/cs_Cubolta.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/CS_Cotiuj_Mici.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/CS_Cotiuj_Mici.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
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24. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea 

Direcției Educație Sîngerei.  

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație 

25. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 - 2021.  

 Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație. 

26. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

27. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 

”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea 

Regulamentului”  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

28. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru 

păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de 

locuințe sociale.  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

29. Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției 

Asistență Socială și Protecție a Familiei.  

 Raportor:  M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

30. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova - Copil, 

Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei.   

 Raportor: M. Bajura  - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei (propunere 

înaintată de consilierul raional Alexandru Străjescu) 

Consilierul raional Alexandru Străjescu, a motivat propunerea sa prin ilegalitatea numirii în 

funcție a raportorilor, fapt confirmat de hotărârea Curții de Apel Bălți.  

Consilierul raional, Ion Roșca a menționat că hotărârea în cauză este atacată la Curtea Supremă 

de Justiție.  

Consilierul raional, Ion Galus a accentuat că aceste proiecte vizează domeniul asistenței sociale 

și al educației, de aceea, excluderea lor va avea o influență negativă asupra beneficiarilor de 

servicii sociale, dar și al elevilor/pedagogilor. Dumnealui a spus că factorul politic nu trebuie să 

se reflecte asupra soluționării problemelor cetățenilor.  

Președintele raionului, Grigore Corcodel a explicat că odată ce în hotărârea Curții de Apel Bălți, 

nu este specificat clar cine este demis, care sunt consecințele ei, fiind luată fără a audia Consiliul 

raional Sîngerei, atunci aceasta poate fi considerată impusă de factorul politic.  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/16.DE_casarea_bunurilor.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/16.DE_casarea_bunurilor.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/17.DE_preg%C4%83tirea_institu%C8%9Biilor_de_invatamint.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/21.PD_COMISIA_raionala_protectia_drepturilor_Omului_modific.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/25.Acord_de_parteneriat_CCF_Moldova.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/25.Acord_de_parteneriat_CCF_Moldova.doc
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Consilierul raional, Oleg Cernei a spus că problema în cauză nu se va decide la această ședință, 

îndemnînd președintele raionului să prezinte proiectele de decizii, dacă apar neclarități în privința 

raportorilor. 

Consilierul raional, Vasile Luca a accentuat că la ședința din 28.05.2020 conducerea raionului 

și raportorii au ignorat examinarea chestiunilor propuse spre excludere de dl Alexandru Străjescu.  

Consilierul raional, Ion Galus a recomandat dlui Alexandru Străjescu, să-și retragă propunerea, 

pentru a satisface interesul cetățeanului.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului propunerea dlui Alexandru 

Străjescu: 

 

AU VOTAT: Pro – 9        Contra – 18 Abținut – 0 

 

- includerea în ordinea de zi a proiectului “Cu privire la transmiterea activelor, proprietate 

publică a raionului, obiectul nr. 4/19.P - 2014 "Apeduct Bălți-Sîngerei, Etapa III, Stația de 

pompare și Stația de dezinfectare" din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea 

Î.M. "Indmetalcongaz".” (propunere înaintată de V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții, Gospodărie 

Comunală și Drumuri 

AU VOTAT: Pro – 20        Contra – 0 Abținut – 8 

 

- includerea în ordinea de zi a proiectului ”Cu privire la organizarea activității instituțiilor de 

învățământ din raionul Sîngerei în contextul epidemiologic al COVID-19”, cu completarea listei 

instituțiilor anexată la proiect cu Centrul de Plasament pentru copii cu dizabilități “Luminița”( 

propunere înaintată de  M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație) 

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

 

- includerea în ordinea de zi a proiectului “Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a 

automobilului de serviciu de model DACIA LOGAN din proprietate publică privată a raionului 

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

Sîngerei. (Înaintată de Gh. Chetrari - specialist superior Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență 

Energetică”. 

AU VOTAT: Pro – unanim        Contra – 0 Abținut – 0 
 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului ordinea de zi în întregime: 

1. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a secretarului Consiliului raional 

Sîngerei.  

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Apeduct_etapa_III.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Apeduct_etapa_III.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Apeduct_etapa_III.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Apeduct_etapa_III.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx


12 

 

2. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de 

Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegerile Președintelui Republicii Moldova 

01.11.2020). 

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

3. Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2020, în lectura a doua”. 

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe 

4. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2020.  

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe 

5. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr. 10/8 din 19.12.2019 

“Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale 

(de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2020”. 

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri 

6. Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, obiectul nr.1202/01 „Traseul 

de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca – Bălți – Sîngerei, 

etapa II”din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea ÎM „Indmetalcongaz”.  

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri 

7. Privind transmiterea cu titlu gratuit activelor proprietate publică a raionului (tomberoane din 

metal - 70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. 

"INDMETALCONGAZ".  

Raportor: A. Doagă - contabil-șef Serviciu Financiar 

8. Privind transmiterea cu titlu gratuit activului proprietate publică a raionului (mașina de anestezie 

CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea 

economică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 

Raportor: A. Doagă - contabil-șef Serviciu Financiar 

 9.Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea I.P. L.T.,,A. 

Agapie”, com. Pepeni, I.P.Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com.Bilicenii Vechi).  

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

10. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. 

Dabija”, s. Heciul Vechi). 

 Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

11. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți) aflate în 

administrarea unor instituții de învățământ din raion.  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Alegeri_prezidentiale.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Alegeri_prezidentiale.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Alegeri_prezidentiale.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Modificare_septembrie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Modificare_septembrie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Anexa_5_repartizare_iulie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_executare__I_sem.2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Anexa_5_repartizare_iulie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
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Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

12. Cu privire la transmiterea activelor din proprietate publică a raionului (Direcția Educație) în 

proprietatea publică a comunei Dumbrăvița. 

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

13. Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar 

în termen, cu termen redus și cel civil în toamna 2020 - iarna 2021 în secţia administrativ-

militară a raionului Sîngerei. 

Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară 

14. Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2005 de către secția administrativ-militară a 

raionului Sîngerei. 

Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară 

15. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul 

raional. 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică 

16. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III și IV 

al anului 2020. 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică 

 Chestiuni ce au fost remise spre reexaminare, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

raional, din 28 mai 2020: 

17. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul  2019.   

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe 

18. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul Stomatologic raional 

Sîngerei"’ și actelor aferente activității întreprinderii respective.   

Raportor:  V. Serbușca – șef Secție Economie 

19. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor 

aferente activității întreprinderii respective.   

Raportor:  V. Serbușca – șef Secție Economie 

20. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î. 

M. "INDMETALCONGAZ".  

Raportor: E. Sincovschi - director Î.M. "INDMETALCONGAZ" 

21. Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea raionului (Consiliul 

raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți).  

 Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/PROIECT_DECIZIE_RECRUTARE_2021.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/PROIECT_DECIZIE_RECRUTARE_2021.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_de_decizie_Realizarea_deciziilor_pu_trim_II_a._2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_de_decizie_Realizarea_deciziilor_pu_trim_II_a._2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Plan_de_activitate_sem._3-4.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Plan_de_activitate_sem._3-4.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizia_executare__2019_1.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Centrul_stomatologic_raional.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Centrul_stomatologic_raional.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Indmetalcongaz.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Indmetalcongaz.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Casare_INDMETALCONGAZ.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Casare_INDMETALCONGAZ.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Situatii_exeptionale_Termos.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Situatii_exeptionale_Termos.docx
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22. Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a raionului (automobilul de 

serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului 

Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ".   

Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar 

23. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din gestiunea Direcției 

Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna Pepeni.  

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație 

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

Direcției Educație Sîngerei.  

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație 

25. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 - 2021.  

 Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație. 

26. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

27. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 

”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea 

Regulamentului”  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

28. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru 

păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de 

locuințe sociale.  

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

29. Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției 

Asistență Socială și Protecție a Familiei.  

 Raportor:  M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

30. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova - Copil, 

Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei.   

 Raportor: M. Bajura  - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

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

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

32. Cu privire la acordarea premiului unic.  

 Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

33. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră.  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/30_Decizia_LADA_21214.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/30_Decizia_LADA_21214.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/30_Decizia_LADA_21214.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/15.Transmitere_active_DE_A._Agapie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/15.Transmitere_active_DE_A._Agapie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/16.DE_casarea_bunurilor.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/16.DE_casarea_bunurilor.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/17.DE_preg%C4%83tirea_institu%C8%9Biilor_de_invatamint.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/21.PD_COMISIA_raionala_protectia_drepturilor_Omului_modific.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/22.DASPF_Modificarea_Cu_privire_la_instituirea_Consiliului_Raional_pentru_Protec%C8%9Bia_Drepturilor_Copilului_%C8%99i_aprobarea_Regulamentului.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/23.DASPF_Construc%C8%9Bie_social%C4%83.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/DASPFMODIFICARI_statele_de_personal.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/25.Acord_de_parteneriat_CCF_Moldova.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/25.Acord_de_parteneriat_CCF_Moldova.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/31._Desemnarea_reprezentantului.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/premiu_unic_SRU.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/proiect_siguran%C8%9Ba_rutier%C4%83.docx
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Raportor: I. Bîrsanu - vicepreședintele raionului   

34. “Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, obiectul nr. 4/19.P - 2014 

"Apeduct Bălți-Sîngerei, Etapa III, Stația de pompare și Stația de dezinfectare" din gestiunea 

Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Î.M. "Indmetalcongaz".” (Înaintată de V. Țîbîrnă – 

șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri 

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri 

35. Cu privire la organizarea activității instituțiilor de învățământ din raionul Sîngerei în 

contextul epidemiologic al COVID-19”, 

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație. 

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

LOGAN din proprietate publică privată a raionului (gestionar Aparatul Președintelui raionului) 

în gestiunea economică al IMSP   CS Sîngerei.  

Raportor: Gh. Chetrari - specialist superior Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică 

 37. 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: ______________  - secretar al Consiliului raional 

Anunțuri, informații și declarații 

 

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a anunțat că se purcede la examinarea întrebării privind 

desemnarea secretarului-interimar pentru durata ședinței în cauză.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a propus candidatura dlui Vitalie Tabarcea, șef Secție 

Administrație Publică.  

Notă: Alte propuneri nu au parvenit.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului candidatura dlui Vitalie Tabarcea.  

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

 

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

    

      1. S-A EXAMINAT:  1. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a 

secretarului Consiliului raional Sîngerei.  

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

AU LUAT CUVÂNT: 

T. Donos a prezentat proiectul de decizie:  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Apeduct_etapa_III.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Apeduct_etapa_III.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Apeduct_etapa_III.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_transmitere_dacia__loganspital_%C3%8ENOIT%C4%82.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Secretar_CR_proiect.docx
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Avînd în vedere dispoziția Președintelui raionului  nr. 122-p   din  22.06.2020 ,,Cu 

privire la demisia”, emisă conform cererii depuse de către secretarul Consiliului raional 

Sîngerei la data de 19.06.2020; Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.2/9 din 05.04.2012 ,,Cu 

privire la delegarea atribuțiilor”; 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit.(m), alin.2 al Legii privind administrația publică locală nr. 

436/ 2006; art.49 (1), (2), (41), (42), art.65 și art.76 ale Legii cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public nr.158/2003,  deciziei nr. 10/4  din 19.12.2019 al Consiliului 

raional Sîngerei “Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor 

publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional”,   

         Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1.  Se încetează raporturile de serviciu prin demisie, a secretarului Consiliului raional 

Sîngerei, domnul Gheorghe Ungureanu, în baza cererii personale, din funcția deținută, 

începînd cu 22.07.2020.  

2. Se declară vacantă și se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de 

secretar al Consiliului raional Sîngerei. 

3. Desfășurarea concursului se pune în sarcina comisiei de concurs instituită prin decizia 

nr. 10/4 din 19.12.2019 al Consiliului raional Sîngerei. 

4. Domnul Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică, va îndeplini funcția de 

secretar al Consiliului raional Sîngerei, pînă la numirea în funcție a secretarului, selectat 

prin concurs. 

5. Se împuternicește Președintele raionului Sîngerei, domnul Grigore Corcodel, prin 

intermediul Serviciului Juridic și Resurse Umane din cadrul Aparatului Președintelui 

raionului sî întocmească și să publice anunțul, precum și să organizeze concursul în 

conformitate cu regulamentul. 

 6. Controlul  executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă pentru Etică, 

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

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

 Șef Serviciu Juridic 

  și Resurse Umane 

   Teodor DONOS 
      

Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie, ordine şi 

drepturile omului a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

http://www.singerei.md/images/Decizii_19.12.19/e_10.4.docx
http://www.singerei.md/images/Decizii_19.12.19/e_10.4.docx
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Consilierul raional, Oleg Cernei a accentuat că este regretabilă demisia dlui Gheorghe 

Ungureanu. Totodată, s-a accentuat că ex-secretarul Consiliului raional, nu a constrasemnat o 

decizie a 19 consilieri, ceea ce, după părerea sa, nu este admisibil. Dumnealui este de părere că  

Secretarul Consiliului raional este persoana ce trebuie să facă abstracție de la factorul politic și a 

îndemnat pe dl Vitalie Tabarcea, ca în exercitarea funcțiilor sale să respecte legislația în vigoare.  

Consilierul raional, Ion Roșca a spus că dl Gheorghe Ungureanu și-a onorat obligațiunile de 

serviciu cu responsabilitate, iar comportamentul dlui Oleg Cernei a influențat asupra stării sănătății 

ex-secretarului.  

Consilierul raional, Ion Galus a evidențiat onestitatea și corectitudinea dlui Gheorghe 

Ungureanu, iar factorul ce l-a determinat să demisioneze a fost presiunea politică.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a explicat că nu a pus la îndoială competența dlui Gheorghe 

Ungureanu, dar a accentuat ignoranța sa față de 19 consilieri, prin necontrasemnarea deciziei. În 

viziunea sa, intenția de a nu contrasemna, trebuia adusă la cunoștința consilierilor în timpul 

ședinței   

Consilierul raional, Valeriu Badrajan a informat că este dreptul Secretarului Consiliului raional, 

de a nu contrasemna deciziile și a îndemnat consilierii să fie recunoscători dlui Gheorghe 

Ungureanu pentru munca depusă.  

 

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie. 

 

S-A DECIS: Avînd în vedere dispoziția Președintelui raionului nr. 122-p   din  

22.06.2020 ,,Cu privire la demisia”, emisă conform cererii depuse de către secretarul 

Consiliului raional Sîngerei la data de 19.06.2020; Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.2/9 

din 05.04.2012 ,,Cu privire la delegarea atribuțiilor”; 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit.(m), alin.2 al Legii privind administrația publică locală nr. 

436/ 2006; art.49 (1), (2), (41), (42), art.65 și art.76 ale Legii cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public nr.158/2003,  deciziei nr. 10/4  din 19.12.2019 al Consiliului 

raional Sîngerei “Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor 

publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional”,   

         Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1.  Se încetează raporturile de serviciu prin demisie, a secretarului Consiliului raional 

Sîngerei, domnul Gheorghe Ungureanu, în baza cererii personale, din funcția deținută, 

începînd cu 22.07.2020.  

http://www.singerei.md/images/Decizii_19.12.19/e_10.4.docx
http://www.singerei.md/images/Decizii_19.12.19/e_10.4.docx
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2. Se declară vacantă și se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de 

secretar al Consiliului raional Sîngerei. 

3. Desfășurarea concursului se pune în sarcina comisiei de concurs instituită prin decizia 

nr. 10/4 din 19.12.2019 al Consiliului raional Sîngerei. 

4. Domnul Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică, va îndeplini funcția de 

secretar al Consiliului raional Sîngerei, pînă la numirea în funcție a secretarului, selectat 

prin concurs. 

5. Se împuternicește Președintele raionului Sîngerei, domnul Grigore Corcodel, prin 

intermediul Serviciului Juridic și Resurse Umane din cadrul Aparatului Președintelui 

raionului sî întocmească și să publice anunțul, precum și să organizeze concursul în 

conformitate cu regulamentul. 

 6. Controlul  executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă pentru Etică, 

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

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

 

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel a anunțat că dispoziția privind demisionarea 

Secretarului, este atacată de OT Bălți al Cancelariei de Stat, în instanța de judecată.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a informat că decizia în cauză trebuie 

adusă la cunoștința persoanei vizate, publicată în Regsitrul de Stat al Actelor,  fiindcă doar după 

efectuarea acestei proceduri, actul va fi considerat intrat în vigoare.   

Notă: Pentru executarea celor expuse de dl T. Donos la ora 1100 s-a anunțat pauză de 10 min. 

La ora 1111, secretarul Consiliului dl Vitalie Tabarcea, a efectuat apelul consilierilor, 

menționînd absența a 5 consilieri (se anexează lista nr. 2 la PV) și constatînd caracterul 

deliberativ al ședinței. 

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a dat citire deciziei “Cu privire la 

încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a secretarului Consiliului raional Sîngerei” 

 

   2. S-A EXAMINAT: 2. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului 

Electoral  de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegerile Președintelui Republicii 

Moldova 01.11.2020).  

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

AU LUAT CUVÂNT: 

T. Donos a prezentat proiectul de decizie:  
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Avînd în vedere nota informativă privind desemnarea candidaturilor pentru constituirea 

Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegeri Președintelui 

Republicii Moldova 01.11.2020); 

În conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, Hotărârea 

Parlamentului RM nr. 65 din 21 mai 2020, în temeiul prevederilor art. 28 alin (5) din Codul 

Electoral și pct. 7, subpct. 3 din Regulamentul privind activitatea Consiliului Electoral de 

Circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018, 

 Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1. Se propune Comisiei Electorale Centrale pentru a fi desemnate în calitate de membri ai 

Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al doilea, Sîngerei, candidaturile enumerate în 

anexa nr. 1. 

2. Secretarul Consiliului raional (V. Tabarcea), va remite decizia în cauză Comisiei 

Electorale Centrale. 

3. Controlul executării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

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

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

 Șef Serviciu Juridic 

  și Resurse Umane 

   Teodor DONOS 

 

Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie, ordine şi 

drepturile omului a menționat că avizul Comisiei este pozitiv, cu desemnarea candidaturilor de 

către consilierii raionali.  

Consilierul raional Oleg Cernei a înaintat candidatura dlui Viteslav Stanciuc, auditor intern din 

cadrul Consiliului raional Sîngerei.  

Consilierul raional, Vasile Luca a propus candidatura dlui Eduard Crișavițchi, șef-adjunct al OT 

Bălți al Cancelariei de Stat.  

Consilierul raional, Ion Roșca a propus candidatura dlui Gheorghe Ungureanu, ex-secretar al 

Consiliului raional.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a anunțat că dl Gheorghe Ungureanu a 

refuzat să fie desemnat în calitate de membru al CECE Sîngerei.  

Consilierul raional, Ion Galus a propus candidatura dnei Aliona Donțov, specialist principal, 

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor.  
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Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a propus candidatura dnei Diana 

Cozlovscaia, specialist principal Direcția Finanțe.  

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel a întrebat de dl Oleg Cernei, dacă dl Viteslav 

Stanciuc a dat acordul pentru înaintarea sa.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a răspuns că a discutat personal cu dumnealui și a primit 

acordul.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a menționat că în discuția sa cu dl Viteslav 

Stanciuc, cel din urmă a refuzat.  

Consilierul raional, Ruslan Delogramatic a propus candidatura dnei Ana Foltea, specialist 

superior SAP.  

 

Preşedintele şedinţei a supus votului candidaturile parvenite. 

Ca membri de bază: 

Pentru candidatura dlui Viteslav Stanciuc:  

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

Pentru candidatura dlui Eduard Crișavițchi:  

AU VOTAT: Pro – 10;        Contra – 13; Abținut – 3. 

Pentru candidatura dnei Aliona Donțov: 

AU VOTAT: Pro – 19;        Contra – 0; Abținut – 8. 

Ca membri de rezervă: 

Pentru candidatura dnei Diana Cozlovscaia: 

AU VOTAT: Pro – 18;        Contra – 0; Abținut – 9. 

Pentru candidatura dnei Ana Foltea:  

AU VOTAT: Pro – 18;        Contra – 0; Abținut – 8. 

 

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie, cu propunerile acceptate. 

 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind desemnarea candidaturilor pentru 

constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegeri 

Președintelui Republicii Moldova 01.11.2020); 

În conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, Hotărârea 

Parlamentului RM nr. 65 din 21 mai 2020, în temeiul prevederilor art. 28 alin (5) din Codul 

Electoral și pct. 7, subpct. 3 din Regulamentul privind activitatea Consiliului Electoral de 

Circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018, 
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 Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1. Se propune Comisiei Electorale Centrale pentru a fi desemnate în calitate de membri ai 

Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al doilea, Sîngerei, candidaturile enumerate în 

anexa nr. 1. 

2. Secretarul Consiliului raional (V. Tabarcea), va remite decizia în cauză Comisiei 

Electorale Centrale. 

3. Controlul executării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

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

 

AU VOTAT: Pro – 19;        Contra – 0; Abținut – 8. 

 

3. S-A EXAMINAT: 3. Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 “Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”. 

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe 

AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru a prezentat proiectul de decizie:  

        Avînd în vedere nota informativă privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 „Cu 

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

        În temeiul prevederilor 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 bugetar 

- fiscale nr. 181/2014, art. 28 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397/2003, Legii cu privire 

la actele normative nr.100/2017, Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019, Hotărîrii 

Guvernului nr.422/2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Hotărîrii Guvernului 

nr.597/2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Hotărîrii Guvernului nr.620/2020 cu 

privire la alocarea mijloacelor financiare, Hotărîri Guvernului nr.477/2020 cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi, Hotărîri 

Guvernului nr.619/2020 privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat 

pentru anul 2020 nr.172/2019, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea 

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

      D E C I D E:       

        1. Decizia nr.10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, 

în lectura a doua” cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează: 

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

de 250191,2  mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 249852,4 mii lei cu sold bugetar / sursa 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Modificare_septembrie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_Modificare_septembrie_2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Anexa_5_repartizare_iulie_2020.doc
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de finanțare în sumă de 338,8 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de 

stat și bugetul raional în sumă de 1002,5 mii lei, cu excedent în sumă de 663,7 mii lei” se substituie 

cu sintagma „Bugetul raional pentru anul 2020  la partea de venituri în suma de 259286,3  mii lei 

şi la partea de cheltuieli în suma de 259230,7 mii lei cu sold bugetar / sursa de finanțare în sumă 

de 55,6 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul raional 

în sumă de 1002,5 mii lei, cu excedent în sumă de 946,9 mii lei. 

       1.2. Anexele: nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 

2020”, nr.3 ”Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2020”, nr.4 “Resursele şi 

cheltuielile bugetului raional pentru anul 2020 conform clasificației funcționale și pe programe”, 

nr.5 ”Transferurile primite de la bugetul de stat către bugetul raional pentru anul 2020”, nr.6 

”Bugetele instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate din bugetul 

raional pentru anul 2020”, se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 

la prezenta decizie).   

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

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

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

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

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

 Șef Direcție Finanțe 

  Octavian Banaru 

 

 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

O. Banaru, șef Direcție Finanțe a menționat că în cadrul ședinței Comisiei au fost introduse 

câteva completări/modificări în anexa nr. 6 a proiectului de decizie, și anume:  

- La pct. 1.9. s-a introdus: - Gimnaziul ”Vasile Alecsandri” s. Drăgănești, pentru îngrădirea 

teritoriului instituției (148018,00 lei) și renovarea sistemului de iluminare a sălilor de clase și 

culoarelor (135243,00 lei), în sumă de 283261,00 lei.         

- S-a introdus pct. 1.10. IP Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” s. Iezărenii Vechi, pentru procurarea 

tehnicii de calcul în sala de informatică, în sumă de 100000,00 lei. 

- Modificarea textului la pct. 2.4. Primăria comunei  Pepeni, suport financiar pentru asigurarea 

cu apă potabilă a s. Romanovca suma de 50000,00 lei a fost înlocuită cu 100 000 lei.  
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- S-a introdus pct. 2.5. Consiliul comunal Bilicenii Vechi, suport financiar pentru implementarea 

proiectului „Sistemul de iluminat public în s.Bilicenii Vechi”, în sumă de 200000,00 lei. 

- S-a introdus pct. 2.6.  Consiliul comunal Pepeni, pentru susținerea proiectului de iluminare 

stradală, în sumă de 50 000 lei.  

Consilierul raional, Ion Roșca a întrebat care e situația la capitolul deficitelor bugetare a 

instituțiilor de învățământ.  

O. Banaru, șef Direcție Finanțe a răspuns că există acoperire financiară, datorită mijloacelor 

financiare suplimentare alocate prin hotărârea Guvernului.  

Consilierul raional, Ion Galus a cerut explicație privind modificarea sumei preconizate pentru 

asigurare cu apă potabilă a satului Romanovca, menționînd că în caz de se mărește suma aceasta, 

nu vor fi alocate mijloace financiare pentru iluminare stradală.  

Consilierul raional Gheorghe Cijevschi a menționat că suma inițială prezentată de primar a fost 

estimativă și nu conform devizului de cheltuieli.  

Președintele raionului, Grigore Corcodel a evidențiat importanța repartizării mijloacelor 

financiare echitabil și în dependență de necesități, astfel încât în raionul Sîngerei sunt și alte 

localități în care persistă problema apeductului.  

Consilierul raional Ion Roșca, a propus ca pentru viitor să se elaboreze un plan de finanțare 

prioritară al obiectelor, pentru a evita conflictele.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a propus ca în cazul în care nu sunt suficiente mijloace 

financiare, să fie alocate 50 000 lei pentru alimentarea cu apă potabilă a s. Romanovca și 50 000 

lei pentru iluminare stradală (com. Pepeni). Totodată, s-a atenționat necesitatea planificării 

mijloacelor financiare pentru capitolul contribuții la proiecte.  

Președintele raionului, Grigore Corcodel a susținut poziția dlui Oleg Cernei.  

Președintele ședinței a supus votului propunerile parvenite la acest proiect de decizie: 

- suplimentar la pct. 1.9. Gimnaziul ”Vasile Alecsandri” s. Drăgănești, pentru îngrădirea 

teritoriului instituției (148018,00 lei) și renovarea sistemului de iluminare a sălilor de clase și 

culoarelor (135243,00 lei), în sumă de 283261,00 lei.         

- pct. 1.10. IP Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” s. Iezărenii Vechi, pentru procurarea tehnicii de 

calcul în sala de informatică, în sumă de 100000,00 lei. 

- 2.4. Consiliul comunal Pepeni, suport financiar pentru asigurarea cu apă potabilă a s. 

Romanovca (50000,00 lei) și implementarea proiectului „Securitate și eficiență sporită printr-un 

iluminat stradal calitativ” (50000,00 lei), în sumă de 100000,00 lei. 

  - 2.5. Consiliul comunal Bilicenii Vechi, suport financiar pentru implementarea proiectului 

„Sistemul de iluminat public în s.Bilicenii Vechi”, în sumă de 200000,00 lei. 

 O. Banaru, șef Direcție Finanțe a specificat că membrii Comisiei pentru Economie, 
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Finanțe și Buget au propus ca mijloacele financiare prevăzute în pct. 2.5. să fie alocate din soldul 

liber.  

 Președintele raionului, Grigore Corcodel a adus la cunoștința consilierilor despre 

calitatea de lider a Consiliului raional Sîngerei, în proiectul “Creșterea accesibilității 

transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași România și 

raionul Sîngerei Republica Moldova. Construcţia drumului de acces Coşcodeni – Drujba , raionul 

Ungheni”. În acest sens, s-a informat că în soldul liber trebuie să fie preconizate mijloace pentru 

contribuția la acest proiect, avînd în vedere obligațiunea prezentării unei scrisori de garanție 

partenerului.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului propunerile parvenite: 

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie în întregime. 

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

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

        În temeiul prevederilor 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 bugetar 

- fiscale nr. 181/2014, art. 28 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397/2003, Legii cu privire 

la actele normative nr.100/2017, Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019, Hotărîrii 

Guvernului nr.422/2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Hotărîrii Guvernului 

nr.597/2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Hotărîrii Guvernului nr.620/2020 cu 

privire la alocarea mijloacelor financiare, Hotărîri Guvernului nr.477/2020 cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi, Hotărîri 

Guvernului nr.619/2020 privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat 

pentru anul 2020 nr.172/2019, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea 

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

      D E C I D E:       

        1. Decizia nr.10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, 

în lectura a doua” cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează: 

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

de 250191,2  mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 249852,4 mii lei cu sold bugetar / sursa 

de finanțare în sumă de 338,8 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de 

stat și bugetul raional în sumă de 1002,5 mii lei, cu excedent în sumă de 663,7 mii lei” se substituie 

cu sintagma „Bugetul raional pentru anul 2020  la partea de venituri în suma de 259286,3  mii lei 

şi la partea de cheltuieli în suma de 259230,7 mii lei cu sold bugetar / sursa de finanțare în sumă 
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de 55,6 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul raional 

în sumă de 1002,5 mii lei, cu excedent în sumă de 946,9 mii lei. 

       1.2. Anexele: nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 

2020”, nr.3 ”Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2020”, nr.4 “Resursele şi 

cheltuielile bugetului raional pentru anul 2020 conform clasificației funcționale și pe programe”, 

nr.5 ”Transferurile primite de la bugetul de stat către bugetul raional pentru anul 2020”, nr.6 

”Bugetele instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate din bugetul 

raional pentru anul 2020”, se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 

la prezenta decizie).   

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

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

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

Finanţe şi Buget (dl.I.Cebotari).  

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

4. S-A EXAMINAT: 4. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 

2020.  

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe 

AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru a prezentat proiectul de decizie:  

        Avînd în vedere Nota informativă “Cu privire la executarea bugetului raional pentru I 

semestru al anului 2020”, Decizia Consiliului raional nr.10/3 din 19.12.2019 “Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”, cu modificările și completările 

ulterioare.   

        În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.b3) al Legii privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, art.72 alin.(2) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale 

nr.181/2014, art.31 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Legii cu privire la actele 

normative nr.100/2017,  

        Consiliul raional  

                                                                   D E C I D E: 

        1. Se ia act de raportul cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului  

2020 (Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la prezenta decizie ).  

        2. Secretarul Consiliului raional (dl Vitalie Tabarcea) va asigura publicarea raportului cu 

privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2020 în ordinea stabilită. 

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

pentru Economie, finanţe şi buget (dl I.Cebotari). 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_executare__I_sem.2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Decizia_executare__I_sem.2020.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Anexa_5_repartizare_iulie_2020.doc
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PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

 Șef Direcție Finanțe 

  Octavian Banaru 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere Nota informativă “Cu privire la executarea bugetului raional pentru 

I semestru al anului 2020”, Decizia Consiliului raional nr.10/3 din 19.12.2019 “Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”, cu modificările și completările 

ulterioare.   

        În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.b3) al Legii privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, art.72 alin.(2) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale 

nr.181/2014, art.31 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Legii cu privire la actele 

normative nr.100/2017,  

        Consiliul raional  

                                                                   D E C I D E: 

        1. Se ia act de raportul cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului  

2020 (Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la prezenta decizie ).  

        2. Secretarul Consiliului raional (dl Vitalie Tabarcea) va asigura publicarea raportului cu 

privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2020 în ordinea stabilită. 

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

pentru Economie, finanţe şi buget (dl I.Cebotari). 

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

 

5. S-A EXAMINAT: 5.  Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr. 

10/8 din 19.12.2019 “Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a 

drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 

2020”. 

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform__modificat.doc
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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 10/8 din 19.12.2019  privind aprobarea Progamului lucrărilor de intreţinere 

şi reparaţie    a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din  mijloacele fondului 

rutier pe anul 2020. 

           În temeiul art.43 alin(1) lit.g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 –XVI 

din 28.12.2006; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; Deciziei nr.10/8 din 

19.12.2019 privind aprobarea Progamului lucrărilor de intreţinere şi reparaţie  a drumurilor publice 

locale (de interes raional) finanţate din  mijloacele fondului rutier pe anul 2020 

         Consiliul raional,  

D E C I D E 

1. Se operează modificări în anexa nr.1 la decizia nr.10/8 din 19.12.2019  „Privind aprobarea 

Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes 

raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2020. 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 2020 în 

limita de   21 515,1  mii lei. 

3. Se obligă SCGCD (dl V. Țîbîrnă), responsabilii tehnici (dl V. Morgoci, dl V. Boldu) 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 

A.Străjescu). 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

 Șef SCGCD 

Vasile Țîbîrnă 

Alexandru Străjescu, președintele Comisiei consultative pentru construcţii, arhitectură, 

gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  
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Notă:  Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc. 

 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă cu  privire la  modificarea  Anexei nr.1  a Deciziei 

Consiliului raional nr 10/8 din 19.12.2019  privind aprobarea Progamului lucrărilor de intreţinere 

şi reparaţie    a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din  mijloacele fondului 

rutier pe anul 2020. 

           În temeiul art.43 alin(1) lit.g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 –XVI 

din 28.12.2006; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; Deciziei nr.10/8 din 

19.12.2019 privind aprobarea Progamului lucrărilor de intreţinere şi reparaţie  a drumurilor publice 

locale (de interes raional) finanţate din  mijloacele fondului rutier pe anul 2020 

         Consiliul raional,  

D E C I D E 

1. Se operează modificări în anexa nr.1 la decizia nr.10/8 din 19.12.2019  „Privind aprobarea 

Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes 

raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2020. 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 2020 în 

limita de   21 515,1  mii lei. 

3. Se obligă SCGCD (dl V. Țîbîrnă), responsabilii tehnici (dl V. Morgoci, dl V. Boldu) să 

execute controlul privind efectuarea calitativă a lucrărilor de întreținere 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 

A.Străjescu). 

AU VOTAT: Pro – 28                       Contra – 0 Abținut – 0 

 

6. S-A EXAMINAT: 6. Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, 

obiectul nr.1202/01 „Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din 

conducta Soroca – Bălți – Sîngerei, etapa II”din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în 

gestiunea ÎM „Indmetalcongaz”.  

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Nota_inform_Pr_Deciz_Tramsm_Indmetalcongaz.doc
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AU LUAT CUVÂNT: V. Țîbîrnă a prezentat proiectul de decizie:   

Avînd în vedere nota informativă cu privire la  transmiterea activelor, proprietate publică 

a  raionului, obiectul nr.1202/01 „Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, 

gravitațional din conducta Soroca – Bălți – Sîngerei, etapa II” din gestiunea Aparatului 

Președintelui în gestiunea  ÎM „Indmetalcongaz”. În temeiul prevederilor  art.43 alin. (d),(e) și 

art.77 alin (3) ale Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legeii privind 

delimitarea  proprietății publice  nr.29/2018, art.9, alin (2), p. (b) al 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,      Consiliul raional,  

D E C I D E 

1. Se transmite cu titlu gratuit din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea 

ÎM „Indmetalcongaz” activele  proprietate publică a raionului - obiectul nr. 1202/01 

„Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca – 

Bălți – Sîngerei, etapa II”    cu costul total al investițiilor în sumă de 21 899 829,84  lei; 

2.  Se instituie comisia  de transmitere - primire a activelor în următoarea componență: 

Bîrsanu Ion – Președintele comisiei, vicepreședintele raionului; 

            Membrii comisiei: 

Banaru Octavian – Șef Direcție Finanțe; 

Țîbîrnă Vasile –Șef Secție CGCD; 

Doagă Ala –  Contabil-șef, Serviciul Financiar; 

Harabagiu Ion -  Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru; 

Donos Teodor – Serviciul Juridic; 

Sincovschi  Eugen – Director ÎM Indmetalcongaz; 

Iamandi Gheorghe – inginer ÎM Indmetalcongaz 

Gulcă Olga –  contabil ÎM Indmetalcongaz; 

Butnariuc Ion-  inginer ÎM Indmetalcongaz. 

3. Comisia de transmitere - primire(dl Bîrsanu Ion) va asigura  întocmirea actului  de 

transmitere – primire  a activelor și documentelor confirmative în   termen de 30 zile 

lucrătoare. 

4. Controlul asupra realizării deciziei date se pune în sarcina Comisiei Consultative pentru 

Economie, Finanțe și Buget (dl Ivan Cebotari)  și Comisiei Consultative pentru Construcții, 

Arhitectură, Gospodărie Comunală, Energie și Protecția Mediului (dl Alexandru 

Străjescu). 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 
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   Întocmit 

 Șef SCGCD 

Vasile Țîbîrnă 

 

Alexandru Străjescu, președintele Comisiei consultative pentru construcţii, arhitectură, 

gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă cu privire la transmiterea activelor, 

proprietate publică a  raionului, obiectul nr.1202/01 „Traseul de aprovizionare cu apă potabilă 

centralizat, gravitațional din conducta Soroca – Bălți – Sîngerei, etapa II” din gestiunea Aparatului 

Președintelui în gestiunea  ÎM „Indmetalcongaz”. În temeiul prevederilor  art.43 alin. (d),(e) și 

art.77 alin (3) ale Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legeii privind 

delimitarea  proprietății publice  nr.29/2018, art.9, alin (2), p. (b) al 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,      Consiliul raional,  

D E C I D E 

1. Se transmite cu titlu gratuit din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea 

ÎM „Indmetalcongaz” activele  proprietate publică a raionului - obiectul nr. 1202/01 

„Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca – 

Bălți – Sîngerei, etapa II”    cu costul total al investițiilor în sumă de 21 899 829,84  lei; 

2.  Se instituie comisia  de transmitere - primire a activelor în următoarea componență: 

Bîrsanu Ion – Președintele comisiei, vicepreședintele raionului; 

            Membrii comisiei: 

Banaru Octavian – Șef Direcție Finanțe; 

Țîbîrnă Vasile –Șef Secție CGCD; 

Doagă Ala –  Contabil-șef, Serviciul Financiar; 

Harabagiu Ion -  Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru; 

Donos Teodor – Serviciul Juridic; 

Sincovschi  Eugen – Director ÎM Indmetalcongaz; 

Iamandi Gheorghe – inginer ÎM Indmetalcongaz 

Gulcă Olga –  contabil ÎM Indmetalcongaz; 

Butnariuc Ion-  inginer ÎM Indmetalcongaz. 



31 

 

3. Comisia de transmitere - primire(dl Bîrsanu Ion) va asigura  întocmirea actului  de 

transmitere – primire  a activelor și documentelor confirmative în   termen de 30 zile 

lucrătoare. 

4. Controlul asupra realizării deciziei date se pune în sarcina Comisiei Consultative pentru 

Economie, Finanțe și Buget (dl Ivan Cebotari)  și Comisiei Consultative pentru Construcții, 

Arhitectură, Gospodărie Comunală, Energie și Protecția Mediului (dl Alexandru 

Străjescu). 

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

7. S-A EXAMINAT: 7.  Privind transmiterea cu titlu gratuit activelor proprietate publică a 

raionului (tomberoane din metal - 70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului 

Sîngerei în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ".  

Raportor: A. Doagă - contabil-șef Serviciu Financiar 

AU LUAT CUVÂNT: A. Doagă a prezentat proiectul de decizie:   

        Avînd în vedere nota informativă privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului 

(tomberoane din metal – 70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în 

gestiunea  Î.M. „INDMETALCONGAZ; 

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

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

Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității 

nr.113/2007,  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, Demersul nr.16 din 

10.07.2020 Consiliul raional,  

                                                                       D E C I D E: 

       1. Se transmit cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (tomberoane din metal – 

70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. 

„INDMETALCONGAZ, în sumă totală de 296450.00 lei (Anexa nr.1 la prezenta decizie).                                                                                 

       2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

              Ion BÎRSANU      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

                                                  membrii comisiei:     

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe 

Ala DOAGĂ -  Contabil-şef,  Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionul Sîngerei                                           

Ion BÎNZARI - Șef, Serviciu de Deservire a Clădirii și subdiviziunilor ale Consiliului raional 

Eugeniu SINCOVSCHI – Director, Î.M. „INDMETALCONGAZ” 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Indmetalcongaz_tomberoane.docx
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          3. Comisia de transmitere-primire (dl I.Bîrsanu) 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). 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

Contabil-șef Serviciu Financiar 

Ala Doagă 

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

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

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

a raionului (tomberoane din metal – 70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului 

Sîngerei în gestiunea  Î.M. „INDMETALCONGAZ; 

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

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

Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității 

nr.113/2007,  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, Demersul nr.16 din 

10.07.2020 Consiliul raional,  

                                                                       D E C I D E: 

       1. Se transmit cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (tomberoane din metal – 

70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. 

„INDMETALCONGAZ, în sumă totală de 296450.00 lei (Anexa nr.1 la prezenta decizie).                                                                                 

       2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

              Ion BÎRSANU      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

                                                  membrii comisiei:     

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe 

Ala DOAGĂ -  Contabil-şef,  Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionul Sîngerei                                           

Ion BÎNZARI - Șef, Serviciu de Deservire a Clădirii și subdiviziunilor ale Consiliului raional 

Eugeniu SINCOVSCHI – Director, Î.M. „INDMETALCONGAZ” 
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          3. Comisia de transmitere-primire (dl I.Bîrsanu) 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). 

AU VOTAT: Pro – 28                        Contra – 0 Abținut – 0 

 

8. S-A EXAMINAT: 8. Privind transmiterea cu titlu gratuit activului proprietate publică a 

raionului (mașina de anestezie CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui 

raionului Sîngerei în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 

Raportor: A. Doagă - contabil-șef Serviciu Financiar 

AU LUAT CUVÂNT: A. Doagă a prezentat proiectul de decizie:   

        Avînd în vedere nota informativă privind transmiterea activelor proprietate publică a 

raionului (mașina de anestezie CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui 

raionului Sîngerei în gestiunea  economică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 

        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, Demersului nr.268 

din 30.07.2020 Consiliul raional,  

                                                                       D E C I D E: 

       1. Se transmite cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (mașina de anestezie 

CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea 

economică IMSP Spitalul Raional Sîngerei, în sumă totală de 594726.00 lei (Anexa nr.1 la 

prezenta decizie).                                                                                 

       2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

              Ion BÎRSANU      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

                                                  membrii comisiei:     

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe; 

Ala DOAGĂ -  Contabil-şef,  Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionul Sîngerei;                                        

Lilian Brînză – Director, IMSP Spitalul Raional Sîngerei; 

Svetlana Crigan – Contabil șef, IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 

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

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_Decizia_Spital_masina_de_anestezie.docx
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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). 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

Contabil-șef Serviciu Financiar 

Ala Doagă 

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

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

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

a raionului (mașina de anestezie CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui 

raionului Sîngerei în gestiunea  economică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 

        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, Demersului nr.268 

din 30.07.2020 Consiliul raional,  

                                                                       D E C I D E: 

       1. Se transmite cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (mașina de anestezie 

CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea 

economică IMSP Spitalul Raional Sîngerei, în sumă totală de 594726.00 lei (Anexa nr.1 la 

prezenta decizie).                                                                                 

       2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

              Ion BÎRSANU      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

                                                  membrii comisiei:     

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe; 

Ala DOAGĂ -  Contabil-şef,  Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionul Sîngerei;                                        

Lilian Brînză – Director, IMSP Spitalul Raional Sîngerei; 

Svetlana Crigan – Contabil șef, IMSP Spitalul Raional Sîngerei. 

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



35 

 

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). 

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0                  Abținut – 0 

9. S-A EXAMINAT: 9. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului 

(Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea I.P. 

L.T.,,A. Agapie”, com. Pepeni, I.P.Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com.Bilicenii Vechi).  

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc a prezentat proiectul de decizie:   

Avînd în vedere nota informativă ,,Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea 

publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului 

(gestiunea I.P.  L.T. ,,A. Agapie”, com. Pepeni, I.P. Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com.Bilicenii 

Vechi).”  

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, art. 2 (c), art. 8 (2) Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, , Dispoziția Prim-ministrului nr. 47-d din 26 martie 2018, cu referire la 

aprobarea instituțiilor de învățământ  beneficiare de dotarea  Centrelor de  Educația Incluzivă  cu 

materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copii  cu cerințe educaționale 

speciale și/sau dizabilități, Procesului–verbal din 07 noiembrie 2018 al Ședinței Consiliului 

Coordonator pentru monitorizarea procesului de reabilitare a infrastructurii instituțiilor de 

învățământ, 

Consiliul raional, 

                                                                   D E C I D E: 

1. Se acceptă preluarea cu titlul gratuit a bunurilor  proprietatea publică a statului, (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului  (gestiunea I.P.  L.T. ,,A. 

Agapie”, com. Pepeni, I.P. Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com. Bilicenii Vechi).”  

2. Direcția Educație (dl M.Curciuc), în comun cu I.P. L.T. ,,A. Agapie” (dna Rudei Liuba), I.P. 

Gimnaziul ,,V. Mereniuc” (dna Vizir Natalia) vor recepționa  materialele  de predare, învățare  și 

echipamentul specializat  pentru elevii  cu cerințe educaționale speciale și /sau dizabilități.  

3. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus). 

 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/D._educa%C8%9Bie_Preluarea_bunuri_de_la_APC_la_APL_II.docx
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PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

Șef-interimar Direcție Educație 

M. Curciuc 

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă ,,Cu privire la acordul preluării  bunurilor 

din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea 

publică a raionului (gestiunea I.P.  L.T. ,,A. Agapie”, com. Pepeni, I.P. Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, 

com.Bilicenii Vechi).”  

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, art. 2 (c), art. 8 (2) Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, , Dispoziția Prim-ministrului nr. 47-d din 26 martie 2018, cu referire la 

aprobarea instituțiilor de învățământ  beneficiare de dotarea  Centrelor de  Educația Incluzivă  cu 

materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copii  cu cerințe educaționale 

speciale și/sau dizabilități, Procesului–verbal din 07 noiembrie 2018 al Ședinței Consiliului 

Coordonator pentru monitorizarea procesului de reabilitare a infrastructurii instituțiilor de 

învățământ, 

Consiliul raional, 

                                                                   D E C I D E: 

1. Se acceptă preluarea cu titlul gratuit a bunurilor  proprietatea publică a statului, (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului  (gestiunea I.P.  L.T. ,,A. 

Agapie”, com. Pepeni, I.P. Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com. Bilicenii Vechi).”  

2. Direcția Educație (dl M.Curciuc), în comun cu I.P. L.T. ,,A. Agapie” (dna Rudei Liuba), I.P. 

Gimnaziul ,,V. Mereniuc” (dna Vizir Natalia) vor recepționa  materialele  de predare, învățare  și 

echipamentul specializat  pentru elevii  cu cerințe educaționale speciale și /sau dizabilități.  

3. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus). 

AU VOTAT: Pro – 28                     Contra – 0 Abținut – 0 
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10. S-A EXAMINAT: 10. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a 

statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului 

(gestiunea IP Gimnaziul ,,N. Dabija”, s. Heciul Vechi). 

 Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc a prezentat proiectul de decizie:   

Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea 

publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului 

(gestiunea IP Gimnaziul ,,N. Dabija”, s. Heciul Vechi). 

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, art. 2 (c), art. 8 (2) ale Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, Hotărârii Guvernului  nr. 901 p.1.2  din  31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor în proprietate publică, Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.484 din 01.06.2020 cu privire la repartizarea 

tehnicii de calcul (anexă la ordin), scrisorii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  

Consiliilor raionale nr. 08/3-09/2708 din 01.06.2020, Lista repartizării calculatoarelor anul 2020 

(anexă la proces-verbal al ședinței din 29.01.2020),    

Consiliul raional, 

                                                                   D E C I D E: 

1. Se acceptă preluarea cu titlul gratuit a bunurilor  proprietatea publică a statului, (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. 

Dabija”, s. Heciul Vechi) a următoarelor  bunuri: Tehnica de calcul (Computer ) de tip Maindbodi 

IEA, (Monitor IEA) de tip  Keyboard IEA , Mouse IEA, Moouse Pad IEA, Elec-Cable 2EA, Signal 

Cable 2EA, Driver CD 2EA each Carton Box în cantitate  a câte 5 (cinci)  bucăți  în  valoarea 

totală  de  65 964. 

2. Direcția Educație (dl M.Curciuc), în comun cu IP Gimnaziul ”N.Dabija”, s. Heciul Vechi (dl. 

I.Negru) vor recepționa calculatoarele la ÎS”Mold-Didactica”, conform actelor aprobate de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

3. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus). 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 
   Întocmit 

Șef-interimar Direcție Educație 

M. Curciuc 

 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Heciul_Vechi_2020._Pr_Decizie._Not%C4%83.MC.docx
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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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la acordul preluării bunurilor 

din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea 

publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. Dabija”, s. Heciul Vechi). 

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, art. 2 (c), art. 8 (2) ale Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, Hotărârii Guvernului  nr. 901 p.1.2  din  31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor în proprietate publică, Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.484 din 01.06.2020 cu privire la repartizarea 

tehnicii de calcul (anexă la ordin), scrisorii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  

Consiliilor raionale nr. 08/3-09/2708 din 01.06.2020, Lista repartizării calculatoarelor anul 2020 

(anexă la proces-verbal al ședinței din 29.01.2020),    

Consiliul raional, 

                                                                   D E C I D E: 

 

1. Se acceptă preluarea cu titlul gratuit a bunurilor  proprietatea publică a statului, (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. 

Dabija”, s. Heciul Vechi) a următoarelor  bunuri: Tehnica de calcul (Computer ) de tip Maindbodi 

IEA, (Monitor IEA) de tip  Keyboard IEA , Mouse IEA, Moouse Pad IEA, Elec-Cable 2EA, Signal 

Cable 2EA, Driver CD 2EA each Carton Box în cantitate  a câte 5 (cinci)  bucăți  în  valoarea 

totală  de  65 964. 

2. Direcția Educație (dl M.Curciuc), în comun cu IP Gimnaziul ”N.Dabija”, s. Heciul Vechi (dl. 

I.Negru) vor recepționa calculatoarele la ÎS”Mold-Didactica”, conform actelor aprobate de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

3. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus). 

AU VOTAT: Pro – 28                        Contra – 0 Abținut – 0 
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11. S-A EXAMINAT: 11. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe 

(cărți) aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion.  

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar 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 bibliotecilor școlare din următoarele instituții 

publice și terțiare: IP Gimnaziul „A. Russo”, s. Sîngereii Noi (în sumă de 66 415 lei), IP Gimnaziul 

„I.Ignatiuc”, s. Prepelița (în sumă de 58 205 lei), IP Gimnaziul ,,A. Păunescu”, s. Copăceni (în 

sumă de 27 500 lei), IP Gimnaziul „Luceafărul”, or. Biruința ( în sumă de 87268 lei), IP 

,,Gimnaziul „I.Boghiu”, s. Flămînzeni (în sumă de 102.768 mii lei), Instituția terțiară Gimnaziul 

Țîplești (în sumă de 18012 lei), Instituția terțiară Gimnaziul Ciuciuieni ( în sumă de 6980  lei), 

Instituția terțiară Gimnaziul „L.Lari”, s. Bursuceni (în sumă de 30703 lei), Instituția terțiară Șc/pr. 

s. Bobletici (în sumă de 5692  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, Hotărârii Guvernului nr.500/1998 

despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, 

actele de casare a manualelor  și literaturii artistice eliberate, procesele verbale întocmite  de către 

comisiile  instituite de directorul instituției, ordinile  directorilor din instituții ,,Cu privire la 

instituirea comisiei de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe (cărți)”, 

       Consiliul raional,  

       D E C I D E: 

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți), administrate  

de către următoarele instituții: IP Gimnaziul „A. Russo”, s.  Sîngereii Noi, IP Gimnaziul„ 

I.Ignatiuc”,s. Prepelița, IP Gimnaziul ,,A. Păunescu”, s. Copăceni, IP Gimnaziul „Luceafărul”, or. 

Biruința, IP ”Gimnaziul „I.Boghiu”, s. Flămînzeni, Instituția terțiară Gimnaziul Țîplești, Instituția 

terțiară Gimnaziul Ciuciuieni, Instituția terțiară Gimnaziul „L.Lari” s.Bursuceni, Instituția terțiară 

Șc/pr Bobletici , conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr. 1).  

2. Direcția Educație, instituțiile de învățământ vor comercializa  și raporta sumele  din 

vânzarea mijloacelor fixe  la veniturile bugetelor respective.    

 3. Direcţia Educație (dl M. Curciuc), se desemnează responsabil pentru realizarea deciziei 

în cauză.  

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

pentru Învățământ, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte. (dl  Ion Galus).      

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

Șef-interimar Direcție Educație 

M. Curciuc 

 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/casare_c%C4%83r%C8%9Bi.doc
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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, Tofan Gherasim 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 bibliotecilor școlare din următoarele 

instituții publice și terțiare: IP Gimnaziul „A. Russo”, s. Sîngereii Noi (în sumă de 66 415 lei), IP 

Gimnaziul „I.Ignatiuc”, s. Prepelița (în sumă de 58 205 lei), IP Gimnaziul ,,A. Păunescu”, s. 

Copăceni (în sumă de 27 500 lei), IP Gimnaziul „Luceafărul”, or. Biruința ( în sumă de 87268 lei), 

IP ,,Gimnaziul „I.Boghiu”, s. Flămînzeni (în sumă de 102.768 mii lei), Instituția terțiară Gimnaziul 

Țîplești (în sumă de 18012 lei), Instituția terțiară Gimnaziul Ciuciuieni ( în sumă de 6980  lei), 

Instituția terțiară Gimnaziul „L.Lari”, s. Bursuceni (în sumă de 30703 lei), Instituția terțiară Șc/pr. 

s. Bobletici (în sumă de 5692  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, Hotărârii Guvernului nr.500/1998 

despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, 

actele de casare a manualelor  și literaturii artistice eliberate, procesele verbale întocmite  de către 

comisiile  instituite de directorul instituției, ordinile  directorilor din instituții ,,Cu privire la 

instituirea comisiei de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe (cărți)”, 

       Consiliul raional,  

       D E C I D E: 

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți), administrate  

de către următoarele instituții: IP Gimnaziul „A. Russo”, s.  Sîngereii Noi, IP Gimnaziul„ 

I.Ignatiuc”,s. Prepelița, IP Gimnaziul ,,A. Păunescu”, s. Copăceni, IP Gimnaziul „Luceafărul”, or. 

Biruința, IP ”Gimnaziul „I.Boghiu”, s. Flămînzeni, Instituția terțiară Gimnaziul Țîplești, Instituția 

terțiară Gimnaziul Ciuciuieni, Instituția terțiară Gimnaziul „L.Lari” s.Bursuceni, Instituția terțiară 

Șc/pr Bobletici , conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr. 1).  

2. Direcția Educație, instituțiile de învățământ vor comercializa  și raporta sumele  din 

vânzarea mijloacelor fixe  la veniturile bugetelor respective.    

 3. Direcţia Educație (dl M. Curciuc), se desemnează responsabil pentru realizarea deciziei 

în cauză.  

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

pentru Învățământ, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte. (dl  Ion Galus).      

AU VOTAT: Pro – 28                      Contra – 0 Abținut – 0 



41 

 

12. S-A EXAMINAT: 12. Cu privire la transmiterea activelor din proprietate publică a raionului 

(Direcția Educație) în proprietatea publică a comunei Dumbrăvița. 

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc a prezentat proiectul de decizie:   

              Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la transmiterea activelor din proprietate 

publică a raionului  (Direcția Educație) în proprietatea publică a comunei Dumbrăvița; 

 În conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Legea nr. 523-XIV din 11.11.1999 Cu privire la proprietatea publică a UAT, 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor din proprietatea publică, aprobat prin 

HG nr.901 din 31.12.2017, Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice 

aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, Decizia Consiliului local, 

actele de recepție finală,                                                                                                                                                                     

         Consiliul raional,                                   

    DECIDE: 

1. Se  transmite cu titlu gratuit din proprietatea publică a raionului  (Direcția Educație) în 

proprietatea publică a comunei Dumbrăvița, activele – conform (Anexei nr.1).  

2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

    Preşedintele comisiei:  Tudor Tutunaru,  vicepreşedintele raionului. 

    Membrii Comisiei: 

        Octavian Banaru – şef,  Direcţia Finanţe Singerei; 

       Mihail Curciuc – șef interimar,  Direcția Educație Sîngerei; 

       Svetlana Chira – contabil -  şef, Direcţia Educație Singerei; 

        Iurie Porcescu  - Primarul comunei Dumbrăvița; 

     Parascovia Moisei - contabil - şef, comuna Dumbrăvița.  

3. Se desemneaza responsabil de organizarea realizării deciziei în cauză, vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru ). 

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

economie, finanțe si buget (dl I.Cebotari). 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

Șef-interimar Direcție Educație 

M. Curciuc 

 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_DECIZIE_-_transm.docx
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Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la transmiterea activelor din proprietate 

publică a raionului  (Direcția Educație) în proprietatea publică a comunei Dumbrăvița; 

 În conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Legea nr. 523-XIV din 11.11.1999 Cu privire la proprietatea publică a UAT, 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor din proprietatea publică, aprobat prin 

HG nr.901 din 31.12.2017, Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice 

aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, Decizia Consiliului local, 

actele de recepție finală,                                                                                                                                                                     

         Consiliul raional,                                   

    DECIDE: 

1. Se  transmite cu titlu gratuit din proprietatea publică a raionului  (Direcția Educație) în 

proprietatea publică a comunei Dumbrăvița, activele – conform (Anexei nr.1).  

2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

    Preşedintele comisiei:  Tudor Tutunaru,  vicepreşedintele raionului. 

    Membrii Comisiei: 

        Octavian Banaru – şef,  Direcţia Finanţe Singerei; 

       Mihail Curciuc – șef interimar,  Direcția Educație Sîngerei; 

       Svetlana Chira – contabil -  şef, Direcţia Educație Singerei; 

        Iurie Porcescu  - Primarul comunei Dumbrăvița; 

     Parascovia Moisei - contabil - şef, comuna Dumbrăvița.  

3. Se desemneaza responsabil de organizarea realizării deciziei în cauză, vicepreședintele raionului 

(dl Tudor Tutunaru). 

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

economie, finanțe si buget (dl I.Cebotari). 

AU VOTAT: Pro – 28                    Contra – 0 Abținut – 0 

 

13. S-A EXAMINAT: 13. Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și 

încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în toamna 2020 - iarna 

2021 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei. 

Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/incorporare_toamna_2020.docx
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AU LUAT CUVÂNT: O. Timofeev a prezentat proiectul de decizie:   

Avînd în vedere nota informativă privind efectuarea controlului medical al recruţilor şi 

încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil toamna 2020 - iarna 2021.  

În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „privind 

administraţia publică locală”, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245–XV din 18.07.2002 “Cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei“, Regulamentului privind activitatea 

administrativ-militară, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.77 din 31.01.2001 și 

Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu 

termen redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.864 din 17.08.2005  

Consiliul Raional,  

DECIDE: 

 

1. Se aprobă componenţa comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în 

termen, cu termen redus şi în serviciul civil pe raionul Sîngerei: 

Preşedintele comisiei: 

 Tudor Tutunaru   -  vicepreşedinte al raionului  

Vicepreşedintele comisiei: 

 maior, Olga Timofeev             -  şef secţie administrativ-militară a raionului 

 Mariana Bencovschi   -  specialist principal SAP 

Secretarul comisiei: 
 Ala Doagă    -  specialist Secţie administrativ-militară 

Membrii comisiei: 

Ion Bursuc -  șef SP al SSP al IP Sîngerei 

Viorel Onceanu -  specialist principal, Serviciul tineret și 

sport 

  Svetlana Brînză   -  şef Secţie Consultativă, 

   IMSP „Spitalul raional Sîngerei” 

Victoria Golban   -  metodist, Direcţia Educaţie  
sergent inferior, Petru Cebanu          -  reprezentant Trupele de Carabinieri, u/m 1003 

     1.1 În caz de eliberare a membrilor comisiei recrutare-încorporare din funcțiile deținute, 

atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele desemnate în funcția respectivă, 

fără emiterea unei noi decizii. 

1.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu membrii comisiei de 

recrutare-încorporare pe data de 17.09.2020. 

 1.3 Se stabilește graficul desfășurării ședințelor comisiei recrutare-încorporare privind 

încorporarea recruților în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil (Anexa nr.1). 

2. Se aprobă componenţa comisiei medico-militare de bază şi de rezervă pentru 

examinarea medicală a recruţilor (Anexa nr.2). 

2.1 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu medicii specialiști din 

cadrul comisiei medico-militare pe data de 17.09.2020. 

2.2  Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu primarii și  specialiștii 

în problemele recrutării și încorporării, precum și cu alte persoane atrase în activitatea de 

încorporare pe data de 14.09.2020. 
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3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei” (dl L.Brînză), conducătorii Centrelor de Sănătate a 

raionului Sîngerei vor asigura: 

3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în 

perioada 21.09.2020 - 29.01.2021. 

3.2  Păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă al medicilor implicaţi în procesul 

de încorporare. 

3.3 Condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea examenului medical și 

investigaţiilor medicale necesare. 

3.4. Prezentarea listelor recruţilor a.n. 1993-2002 în SAM Sîngerei, care suferă de boli 

cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale. 

4. Examenul medical al recruţilor supuşi încorporării se va efectua din contul bugetului 

local conform cerințelor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele 

Armate ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern (Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002, 

art.8).  

5. Șeful IMSP „Spitalul raional Sîngerei” va prezenta Devizul de cheltuieli care 

cuprinde costul serviciilor medicale per-recrut după  finalizarea încorporării.  

6. Primarii vor asigura: 

6.1. Prezenţa recruţilor a.n.1993-2002 la comisia medico-militară şi de recrutare-

încorporare, conform graficului (Anexa nr. 3). 

6.2. Instituirea punctelor de recrutare, încorporare și completare,  în care vor fi încadraţi 

salariaţi responsabili de evidența militară pentru perioada activității comisiilor medico-militare 

și de recrutare-încorporare, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului local.  

7. Se stabileşte sarcina prealabilă de încorporare pentru unităţile administrativ-teritoriale 

de nivelul 1, toamna 2020 - iarna 2021 (Anexa nr.4). 

8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei (șef adjunct-interimar, comisar-șef 

S.Vatrici):  

- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia 

medico-militară şi de recrutare-încorporare și selectarea recruţilor pentru Inspectoratul General 

de Carabineri al MAI;  

9. Se aprobă: 

9.1 Programul de primire al analizelor între orele 08:00-10:00. 

9.2 Programul activităţii comisiei medico-militare între orele 08:00-14:00. 

10. Se desemnează responsabil de organizarea şi realizarea deciziei în cauză, 

vicepreşedintele raionului (dnul T.Tutunaru) şi şef secţie administrativ-militară a raionului  

(maior Olga TIMOFEEV). 

11. Controlul asupra realizării  prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei 

consultative pentru învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, 

turism şi culte (dnul I.Galus). 

 
PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 
   Întocmit 

Șef Secție administrativ-militară 

O. Timofeev 
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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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Având în vedere nota informativă privind efectuarea controlului medical al recruţilor 

şi încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil toamna 2020 - iarna 2021.  

În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „privind 

administraţia publică locală”, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245–XV din 18.07.2002 “Cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei“, Regulamentului privind activitatea 

administrativ-militară, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.77 din 31.01.2001 și 

Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu 

termen redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.864 din 17.08.2005  

Consiliul Raional,  

DECIDE: 

 

1. Se aprobă componenţa comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în 

termen, cu termen redus şi în serviciul civil pe raionul Sîngerei: 

 

Preşedintele comisiei: 

 Tudor Tutunaru   -  vicepreşedinte al raionului  

Vicepreşedintele comisiei: 

 maior, Olga Timofeev             -  şef secţie administrativ-militară a raionului 

 Mariana Bencovschi   -  specialist principal SAP 

Secretarul comisiei: 
 Ala Doagă    -  specialist Secţie administrativ-militară 

Membrii comisiei: 

Ion Bursuc -  șef SP al SSP al IP Sîngerei 

Viorel Onceanu -  specialist principal, Serviciul tineret și 

sport 

  Svetlana Brînză   -  şef Secţie Consultativă, 

   IMSP „Spitalul raional Sîngerei” 

Victoria Golban   -  metodist, Direcţia Educaţie  
sergent inferior, Petru Cebanu          -  reprezentant Trupele de Carabinieri, u/m 1003 

 

     1.1 În caz de eliberare a membrilor comisiei recrutare-încorporare din funcțiile deținute, 

atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele desemnate în funcția respectivă, 

fără emiterea unei noi decizii. 

1.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu membrii comisiei de 

recrutare-încorporare pe data de 17.09.2020. 
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 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 17.09.2020. 

2.2  Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu primarii și  specialiștii 

în problemele recrutării și încorporării, precum și cu alte persoane atrase în activitatea de 

încorporare pe data de 14.09.2020. 

3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei” (dl L.Brînză), conducătorii Centrelor de Sănătate a 

raionului Sîngerei vor asigura: 

3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în 

perioada 21.09.2020 - 29.01.2021. 

3.2  Păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă al medicilor implicaţi în procesul 

de încorporare. 

3.3 Condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea examenului medical și 

investigaţiilor medicale necesare. 

3.4. Prezentarea listelor recruţilor a.n. 1993-2002 în SAM Sîngerei, care suferă de boli 

cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale. 

4. Examenul medical al recruţilor supuşi încorporării se va efectua din contul bugetului 

local conform cerințelor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele 

Armate ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern (Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002, 

art.8).  

5. Șeful IMSP „Spitalul raional Sîngerei” va prezenta Devizul de cheltuieli care 

cuprinde costul serviciilor medicale per-recrut după  finalizarea încorporării.  

6. Primarii vor asigura: 

6.1. Prezenţa recruţilor a.n.1993-2002 la comisia medico-militară şi de recrutare-

încorporare, conform graficului (Anexa nr. 3). 

6.2. Instituirea punctelor de recrutare, încorporare și completare,  în care vor fi încadraţi 

salariaţi responsabili de evidența militară pentru perioada activității comisiilor medico-militare 

și de recrutare-încorporare, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului local.  

7. Se stabileşte sarcina prealabilă de încorporare pentru unităţile administrativ-teritoriale 

de nivelul 1, toamna 2020 - iarna 2021 (Anexa nr.4). 

8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei (șef adjunct-interimar, comisar-șef 

S.Vatrici):  
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- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia 

medico-militară şi de recrutare-încorporare și selectarea recruţilor pentru Inspectoratul General 

de Carabineri al MAI;  

9. Se aprobă: 

9.1 Programul de primire al analizelor între orele 08:00-10:00. 

9.2 Programul activităţii comisiei medico-militare între orele 08:00-14:00. 

10. Se desemnează responsabil de organizarea şi realizarea deciziei în cauză, 

vicepreşedintele raionului (dnul T.Tutunaru) şi şef secţie administrativ-militară a raionului  

(maior Olga TIMOFEEV). 

11. Controlul asupra realizării  prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei 

consultative pentru învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, 

turism şi culte (dnul I.Galus). 

 

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0                        Abținut – 0 

 

14. S-A EXAMINAT: 14  Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2005 de către 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 medico-militar și 

recrutarea tinerilor a.n.2005 de către secția administrativ-militară. 

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

administraţia publică locală, art.12 al Legii nr. 1245–XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 31.01.2001 și Regulamentul cu privire la încorporarea 

cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.864 din 17.08.2005  

Consiliul Raional,  

DECIDE: 

 

1.  Se aprobă componenţa comisiei de recrutare a tinerilor născuţi în anul 2005,  cu păstrarea 

salariului mediu lunar la locul de muncă (anexa Nr. 1). 

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. 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/PROIECT_DECIZIE_RECRUTARE_2021.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/PROIECT_DECIZIE_RECRUTARE_2021.docx
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2. Secţia administrativ-militară va organiza activitatea comisiei medico-militare și de 

recrutare-încorporare în perioada de la 01.02.2021 pâna la 26.02.2021. 

3. Se aprobă componenţa de bază şi de rezervă a comisiei medico-militare pentru luarea în 

evidenţa militară a tinerilor a.n.2005  (anexa Nr.2).   

4. Primarii oraşelor, comunelor şi satului Rădoaia vor perfecta şi prezenta actele necesare 

pentru completarea dosarelor personale ale tinerilor născuţi în anul 2005, conform punctului 21 

(anexa nr.9) din Hotărârea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 .                                   

5.  Directorul IMSP „Spitalul raional Sîngerei” şi directorii IMSP „Centrelor de Sănătate” din 

raion vor asigura: 

-  examinarea medicală obligatorie gratuită a tinerilor a.n.2005;  

 - repartizarea medicilor specialişti pentru efectuarea controlului medical a tinerilor 

a.n. 2005 conform graficului în perioada de la data de 01.02.2021 pâna la data de 26.02.2021 

(anexa Nr. 3); 

 - rezervarea a 10 paturi în spitalul raional în perioada de recrutare pentru investigaţiile 

suplimentare şi concretizarea diagnosticului preventiv; 

           - păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă a medicilor implicaţi în procesul de 

recrutare.                            

6. Direcţia Educaţie în comun cu APL-I, directorii de licee, gimnazii, vor organiza 

următoarele activităţi: 

          -  să asigure efectuarea de către psihologi (profesori) a testului psihologic  „Raven” a 

tinerilor născuţi în anul 2005 şi prezentarea rezultatelor la comisia medico-militară şi de 

recrutare-încorporare;                  

          -  să asigure prezenţa tinerilor născuţi în anul 2005 la comisia medico-militară; 

          - să asigure prezentarea de către asistentele medicale (din instituţiile de învăţământ)  a 

cartelelor medicale, listelor nominale a recruţilor, care se află la evidenţa medicului de familie 

cu diferite patologii. 

7. Inspectoratul de Poliţie a raionului Sîngerei, va acorda ajutor la luarea în evidenţa militară 

a tinerilor a.n.2005. 

      8. Se aprobă: 

      8.1. Programul de primire al analizelor şi supunerii examenului renthenologic şi 

electrocardiogramei între orele 08:00-11:00. 

      8.2. Programul activităţii comisiei medico-militare şi de recrutare-încorporare între orele 

08:30-15:00. 

       9. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor din raion să 

contribuie la asigurarea recrutării tinerilor a.n.2005 în secţia administrativ-militară  şi  în  
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limita posibilităţilor să acorde ajutor tehnic. 

       10. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei                                                                      

consultative pentru învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, 

turism şi culte (dnul Ion 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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la efectuarea controlului medico-militar 

și recrutarea tinerilor a.n.2005 de către secția administrativ-militară. 

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

administraţia publică locală, art.12 al Legii nr. 1245–XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 31.01.2001 și Regulamentul cu privire la încorporarea 

cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.864 din 17.08.2005  
Consiliul Raional,  

DECIDE: 

 

1.  Se aprobă componenţa comisiei de recrutare a tinerilor născuţi în anul 2005,  cu păstrarea 

salariului mediu lunar la locul de muncă (anexa Nr. 1). 

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. 

2. Secţia administrativ-militară va organiza activitatea comisiei medico-militare și de 

recrutare-încorporare în perioada de la 01.02.2021 pâna la 26.02.2021. 

3. Se aprobă componenţa de bază şi de rezervă a comisiei medico-militare pentru luarea în 

evidenţa militară a tinerilor a.n.2005  (anexa Nr.2).   

4. Primarii oraşelor, comunelor şi satului Rădoaia vor perfecta şi prezenta actele necesare 

pentru completarea dosarelor personale ale tinerilor născuţi în anul 2005, conform punctului 

21 (anexa nr.9) din Hotărârea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 .                                   

5.  Directorul IMSP „Spitalul raional Sîngerei” şi directorii IMSP „Centrelor de Sănătate” din 

raion vor asigura: 

-  examinarea medicală obligatorie gratuită a tinerilor a.n.2005;  
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 - repartizarea medicilor specialişti pentru efectuarea controlului medical a tinerilor a.n. 

2005 conform graficului în perioada de la data de 01.02.2021 pâna la data de 26.02.2021 (anexa 

Nr. 3); 

 - rezervarea a 10 paturi în spitalul raional în perioada de recrutare pentru investigaţiile 

suplimentare şi concretizarea diagnosticului preventiv; 

           - păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă a medicilor implicaţi în procesul de 

recrutare.                            

6. Direcţia Educaţie în comun cu APL-I, directorii de licee, gimnazii, vor organiza următoarele 

activităţi: 

          -  să asigure efectuarea de către psihologi (profesori) a testului psihologic  „Raven” a 

tinerilor născuţi în anul 2005 şi prezentarea rezultatelor la comisia medico-militară şi de 

recrutare-încorporare;                  

          -  să asigure prezenţa tinerilor născuţi în anul 2005 la comisia medico-militară; 

          - să asigure prezentarea de către asistentele medicale (din instituţiile de învăţământ)  a 

cartelelor medicale, listelor nominale a recruţilor, care se află la evidenţa medicului de familie 

cu diferite patologii. 

7. Inspectoratul de Poliţie a raionului Sîngerei, va acorda ajutor la luarea în evidenţa militară 

a tinerilor a.n.2005. 

      8. Se aprobă: 

      8.1. Programul de primire al analizelor şi supunerii examenului renthenologic şi 

electrocardiogramei între orele 08:00-11:00. 

      8.2. Programul activităţii comisiei medico-militare şi de recrutare-încorporare între orele 

08:30-15:00. 

       9. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor din raion să 

contribuie la asigurarea recrutării tinerilor a.n.2005 în secţia administrativ-militară  şi  în  limita 

posibilităţilor să acorde ajutor tehnic. 

       10. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei                                                                      

consultative pentru învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, 

turism şi culte (dnul Ion Galus). 

 

AU VOTAT: Pro – 28                        Contra – 0 Abținut – 0 

 

15. S-A EXAMINAT: 15 Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate 

de către Consiliul raional. 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_de_decizie_Realizarea_deciziilor_pu_trim_II_a._2020.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiect_de_decizie_Realizarea_deciziilor_pu_trim_II_a._2020.docx
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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 28.05.2020 (anexa nr.1), și cu privire la examinarea interpelărilor 

pentru perioada 28.05.2020 – 01. 08.2020 (anexa nr.2) 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

Șef Secție administrație publică 

V. Tabarcea 

 

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: 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 28.05.2020 (anexa nr.1), și cu privire la examinarea interpelărilor 

pentru perioada 28.05.2020 – 01. 08.2020 (anexa nr.2) 

AU VOTAT: Pro – 19;        Contra – 0; Abținut – 8. 
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16. S-A EXAMINAT: 16. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului 

raional pentru trimestrul III și IV al anului 2020. 

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 aprobarea Planului de activitate al 

Consiliului raional pentru trimestrul III și IV al  anului 2020; 

În temeiul art. 43, alin. (2), al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional, precum și 

în baza demersurilor parvenite de la subdiviziunile Consiliului raional, 

         Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III și IV al anului 

2020 (Anexa nr.1). 

2. Secretarul Consiliului raional (V. Tabarcea), se desemnează responsabil pentru 

aducerea prezentei decizii la cunoştinţa persoanelor interesate. 

3. Controlul realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiilor consultative de 

specialitate.        

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

Șef Secție administrație publică 

V. Tabarcea 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea 

sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

Consilierul raional, Ion Roșca a propus ca planul să fie completat cu chestiunile privind 

pregătirea instituțiilor de învățământ pentru perioada toamnă-iarnă, desfășurarea procesului 

educațional în perioada epidemiologică (informație prezentată de Centrul de Sănătate Publică 

Sîngerei și Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor), cât și cu rapoartele în domeniul 

agriculturii și economiei (cu titlu informativ).  

Consilierul raional, Oleg Cernei a recomandat să se voteze planul propus de raportor, fără 

modificări.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a menționat că planul existent a fost 

întocmit în baza demersurilor parvenite de la raportori.   

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie, cu 

propunerile înaintate de dl Ion Roșca. 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Plan_de_activitate_sem._3-4.docx
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S-A DECIS: Având în vedere nota informativă cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului 

raional pentru trimestrul III și IV al  anului 2020; 

În temeiul art. 43, alin. (2), al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional, precum și în baza 

demersurilor parvenite de la subdiviziunile Consiliului raional, 

         Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III și IV al anului 2020 

(Anexa nr.1). 

2. Secretarul Consiliului raional (V. Tabarcea), se desemnează responsabil pentru 

aducerea prezentei decizii la cunoştinţa persoanelor interesate. 

3. Controlul realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiilor consultative de 

specialitate.        

AU VOTAT: Pro – 27        Contra – 0                Abținut – 0 

 

17. S-A EXAMINAT: 17. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul  2019.   

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe 

AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019.   

        În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.b3) al Legii privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, art.24, art.72 alin.(2) și art.73 alin.(3) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar fiscale nr.181/2014, art.31 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Legii cu 

privire la actele normative nr.100/2017, Deciziei Consiliului raional nr.6/2 din 29.11.2018 Cu 

privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul raional,  

                                                                   D E C I D E: 

        1. Se aprobă raportul cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019 (Anexele 

nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la prezenta decizie ).  

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

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

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

 Șef Direcție Finanțe 

  Octavian Banaru 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizia_executare__2019_1.doc
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Notă:  Întrebări şi luări de cuvânt nu au avut loc. 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere Nota informativă Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 

2019.   

        În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.b3) al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, 

art.24, art.72 alin.(2) și art.73 alin.(3) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale 

nr.181/2014, art.31 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Legii cu privire la actele 

normative nr.100/2017, Deciziei Consiliului raional nr.6/2 din 29.11.2018 Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pentru anul 2019, în lectura a doua, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional,  

                                                                   D E C I D E: 

        1. Se aprobă raportul cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019 (Anexele 

nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la prezenta decizie ).   

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

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

 

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0                Abținut – 0 

18. S-A EXAMINAT: 18. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul 

Stomatologic raional Sîngerei"’ și actelor aferente activității întreprinderii respective.   

Raportor:  V. Serbușca – șef Secție Economie 

AU LUAT CUVÂNT: V. Serbușca a prezentat proiectul de decizie:  

 Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. 

“Centrul stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii respective. 

În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”; 

capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr. 

246/2017 „Cu privire la întreprinderea  de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea 

Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 

Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 

din Legea 100/2017 “Cu privire la actele normative”. 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se aprobă : 

 Statutul întreprinderii (în redacție nouă), conform anexei nr. 1; 

1.1.Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei vacante de administrator al Î.M. ,,Centrul stomatologic raional Sîngerei”, conform 

anexei nr. 2; 

1.2. Regulamentul consiliului de admnistrație al întreprinderii, conform anexei nr. 3; 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Centrul_stomatologic_raional.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Centrul_stomatologic_raional.docx
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1.3. Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii, conform anexei nr. 4. 

 

2. Se  desemnează în funcție de Președinte al Consiliului de administrație a Î.M. ,,Centrul 

stomatologic raional Sîngerei”, dl Tudor TUTUNARU, Vicepreședinte al raionului; 

2.1. Se  stabilește componența numerică și nominală al Consiliului de administrație a Î.M. 

,,Centrul stomatologic raional Sîngerei”, conform anexei nr. 5.  

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

stomatologic raional Sîngerei”, dl Octavian BANARU, șef  Direcție Finanțe; 

 Se  stabilește componența numerică și nominală al Comisiei de cenzori a Î.M. ,, Centrul 

stomatologic raional Sîngerei”, conform anexei nr. 6. 

4. Se împuterniceşte  șef Secție Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului (Vera 

SERBUȘCA / IDNP 2003022040072)  să asigure înregistrarea la Agenția Servicii Publice, 

a statutului întreprinderii. 

5. Se autorizează Vecepreședintele raionului, dl Tudor TUTUNARU, către ședința ulterioară 

a Consiliului raional să prezinte spre coordonare Regulamentul de activitate a Î.M. “Centrul 

stomatologic raional Sîngerei”. 

6. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea 

organizării şi realizării deciziei în cauză. 

7. Se abrogă Statutul  Î.M. “Centrul stomatologic raional Sîngerei”, aprobat prin  Decizia nr. 

1/17 din 20.03.2014  “Privind trecerea la autogestiune a Serviciului Stomatologic din 

raion”. 

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

învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte (Ion 

GALUS). 

 
PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

 Șef Secție Economie 

  Vera Serbușcă 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea 

sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a informat că membrii Comisiei pentru economie, finanțe și 

buget au avizat negativ proiectul, fiindcă nu s-a prezentat raport de activitate al acestui Centru 

(genul de activitate, tipul serviciilor prestate, taxele instituite și veniturile). Această poziție a fost 
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reflectată și în cadrul ședinței Consiliului raional din 28.05.20.  

Consilierul raional, Ion Galus a informat că Centrul Stomatologic are ca obiectiv acoperirea 

urgenței în asistența dentară.  

Președintele raionului, Grigore Corcodel a specificat că va solicita directorului Centrului 

Stomatologic Sîngerei, prezentarea unei note informative privind activitatea instituției, astfel la 

următoare ședință va fi oferită informația de rigoare.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a 

statutului Î.M. “Centrul stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii 

respective. 

În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”; 

capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr. 

246/2017 „Cu privire la întreprinderea  de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea 

Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 

Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 

din Legea 100/2017 “Cu privire la actele normative”. 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se aprobă : 

 Statutul întreprinderii (în redacție nouă), conform anexei nr. 1; 

1.1.Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei vacante de administrator al Î.M. ,,Centrul stomatologic raional Sîngerei”, conform 

anexei nr. 2; 

1.2. Regulamentul consiliului de admnistrație al întreprinderii, conform anexei nr. 3; 

1.3. Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii, conform anexei nr. 4. 

2. Se  desemnează în funcție de Președinte al Consiliului de administrație a Î.M. ,,Centrul 

stomatologic raional Sîngerei”, dl Tudor TUTUNARU, Vicepreședinte al raionului; 

2.1. Se  stabilește componența numerică și nominală al Consiliului de administrație a Î.M. 

,,Centrul stomatologic raional Sîngerei”, conform anexei nr. 5.  

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

stomatologic raional Sîngerei”, dl Octavian BANARU, șef  Direcție Finanțe; 

 Se  stabilește componența numerică și nominală al Comisiei de cenzori a Î.M. ,, Centrul 

stomatologic raional Sîngerei”, conform anexei nr. 6. 
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4. Se împuterniceşte  șef Secție Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului (Vera 

SERBUȘCA / IDNP 2003022040072)  să asigure înregistrarea la Agenția Servicii Publice, 

a statutului întreprinderii. 

5. Se autorizează Vecepreședintele raionului, dl Tudor TUTUNARU, către ședința ulterioară 

a Consiliului raional să prezinte spre coordonare Regulamentul de activitate a Î.M. “Centrul 

stomatologic raional Sîngerei”. 

6. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea 

organizării şi realizării deciziei în cauză. 

7. Se abrogă Statutul  Î.M. “Centrul stomatologic raional Sîngerei”, aprobat prin  Decizia nr. 

1/17 din 20.03.2014  “Privind trecerea la autogestiune a Serviciului Stomatologic din 

raion”. 

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

învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte (Ion 

GALUS). 

AU VOTAT: Pro – 18        Contra – 0             Abținut – 10 

 

19. S-A EXAMINAT: 19.  Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. 

“INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective.   

Raportor:  V. Serbușca – șef Secție Economie 

AU LUAT CUVÂNT: V. Serbușca a prezentat proiectul de decizie:  

 Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective. 

În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”; 

capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr. 

246/2017 „Cu privire la întreprinderea  de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea 

Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 

Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 

din Legea 100/2017 “Cu privire la actele normative”. 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se  aprobă : 

1.1. Statutul întreprinderii (în redacție nouă), conform anexei nr. 1; 

1.2. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei vacante de administrator al Î.M. ,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 2;  

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Proiecte_spre_reex_din_28.05.20/Decizie_Indmetalcongaz.docx
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1.3.Regulamentul consiliului de admnistrație al întreprinderii, conform anexei nr. 3; 

1.4. Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii, conform anexei nr. 4; 

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

,,INDMETALCONGAZ”, dl Iulian ERIMEI, Vicepreședinte al raionului; 

2.1.Se  stabilește componența numerică și nominală al Consiliului de administrație a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 5.  

3. Se  desemnează în funcție de Președinte al Comisiei de cenzori a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, dl Octavian BANARU, șef Direcție Finanțe; 

3.1. Se  stabilește componența numerică și nominală al Comisiei de cenzori a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 6. 

4. Se împuterniceşte  directorul  Î.M. “INDMETALCONGAZ” (Eugeniu SINCOVSCHI / 

IDNP 0990303222488)  să asigure înregistrarea la Agenția Servicii Publice, a statutului 

întreprinderii. 

5. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea 

organizării şi realizării deciziei în cauză. 

6. Se abrogă Statutul  Î.M. “INDMETALCONGAZ”, aprobat prin  Decizia nr. 2/2 din 

04.05.2004  “Cu privire  la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale 

“INDMETALCONGAZ” și ulterioarele modificări a acestuia. 

7. Controlul realizări deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative  pentru 

economie, finanţe şi buget (Ivan CEBOTARI) și Comisiei consultative pentru pentru 

construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (Alexandru 

STRĂJESCU). 

 
PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

 Șef Secție Economie 

  Vera Serbușcă 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este negativ, cu propunerea de a reexamina statutul. 

Consilierul raional, Oleg Cernei  a informat că în această întreprindere sunt angajați consilieri 

raionali. Dumnealui a intervenit cu rugămintea de a fi prezentat raportul și planul de activitate. 

Consilierul a solicitat dlui Vitalie Tabarcea să asigure numărarea corectă a voturilor, astfel încât 

dl Vasile Doga (ales în calitate de numărător), anunță rezultatele votării greșit.  

Secretarul Consiliului raional, dl Vitalie Tabarcea a îndemnat consilierii să manifeste încredere 
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față de numărătorii aleși.  

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel a precizat că în cadrul Î.M. “Indmetalcongaz” 

activează 2 consilieri raionali, care își îndeplinesc conștiincios atribuțiile, în pofida faptului că 

există rețineri la salariu. La moment, pe lângă segmentul salubrizare și construcții în sarcina 

întreprinderii se pune și gestiunea unui apeduct. S-a vorbit despre cerințele riguroase înaintate 

angajaților, cât și despre necesitatea îmbunătățirii condițiilor de muncă.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a întrebat de dl T. Donos, dacă consilierilor raionali angajați 

în cadrul întreprinderii în cauză, li se permite votarea statutului acesteia, accentuînd că în orice 

caz, va contesta această decizie.  

Consilierul raional, Vasile Luca a spus că întreprinderea dată nu prestează servicii de calitate.   

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a dat citire punctului 150 al 

Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Sîngerei.  

Consilierul raional, Oleg Cernei   a accentuat că prestarea serviciilor a acestei întreprinderi  

trebuie să fie transparentă și corectă. După aceasta, consilierul a făcut o interpelare în privința 

angajării dlui Gheorghe Chetraru, în calitate de specialist superior în cadrul Consiliului raional 

Sîngerei.  

Consilierul raional, Ion Galus a informat că dl Gheorghe Chetraru a fost desemnat în funcție, 

după promovarea concursului la funcția publică.  

Consilierul raional, Ion Roșca a propus ca membrii Comisiei consultative pentru economie, 

finanțe și buget să studieze activitatea și problemele Î.M. “Indmetalcongaz”.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului 

Î.M. ,,INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective. 

În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”; 

capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr. 

246/2017 „Cu privire la întreprinderea  de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea 

Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 

Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 

din Legea 100/2017 “Cu privire la actele normative”. 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se  aprobă : 

1.1. Statutul întreprinderii (în redacție nouă), conform anexei nr. 1; 
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1.2. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei vacante de administrator al Î.M. ,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 2;  

1.3.Regulamentul consiliului de admnistrație al întreprinderii, conform anexei nr. 3; 

1.4. Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii, conform anexei nr. 4; 

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

,,INDMETALCONGAZ”, dl Iulian ERIMEI, Vicepreședinte al raionului; 

2.1.Se  stabilește componența numerică și nominală al Consiliului de administrație a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 5.  

3. Se  desemnează în funcție de Președinte al Comisiei de cenzori a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, dl Octavian BANARU, șef Direcție Finanțe; 

3.1. Se  stabilește componența numerică și nominală al Comisiei de cenzori a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 6. 

4. Se împuterniceşte  directorul  Î.M. “INDMETALCONGAZ” (Eugeniu SINCOVSCHI / 

IDNP 0990303222488)  să asigure înregistrarea la Agenția Servicii Publice, a statutului 

întreprinderii. 

5. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea 

organizării şi realizării deciziei în cauză. 

6. Se abrogă Statutul  Î.M. “INDMETALCONGAZ”, aprobat prin  Decizia nr. 2/2 din 

04.05.2004  “Cu privire  la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale 

“INDMETALCONGAZ” și ulterioarele modificări a acestuia. 

7. Controlul realizări deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative  pentru 

economie, finanţe şi buget (Ivan CEBOTARI) și Comisiei consultative pentru pentru 

construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (Alexandru 

STRĂJESCU). 

 

AU VOTAT: Pro – 18;        Contra – 9; Abținut – 1. 

 

Președintele raionului, Grigore Corcodel a evidențiat o problemă expusă în dezbaterile 

consilierilor, precum salubrizarea. Dumnealui a propus consilierilor să înainteze la ședința 

următoare, un proiect de decizie privind alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea unei 

mașini pentru salubrizare.  

20. S-A EXAMINAT: 20. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele 

fixe aflate în gestiunea Î. M. "INDMETALCONGAZ". 

Raportor: E. Sincovschi - director Î.M. "INDMETALCONGAZ" 

 

AU LUAT CUVÂNT: E. Sincovschi a prezentat proiectul de decizie:  

Master
Маркер
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        Avînd în vedere Nota informativă Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la 

mijloacele fixe aflate în gestiunea Î.M. ”INDMETALCONGAZ”. 

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

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

nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la 

mijloace fixe, Consiliul raional, 

                                                                   D E C I D E: 

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î.M. 

”INDMETALCONGAZ” conform Registrului actelor bunurilor uzate, raportate la 

mijloacele fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr.1).  

2. Bunurile casate vor fi predate (după caz), spre utilizare, agentului economic autorizat 

pentru a efectua această activitate.  

3. Organizarea și realizarea deciziei în cauză se pune în sarcina vicepreședintelui raionului 

(dl I.BÎRSANU), Î.M. „INDMETALCONGAZ” (dl E. SINCOVSCHI) și Direcției 

Finanțe (dl O. BANARU). 

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

finanțe și buget (dl I.CEBOTARI) și Comisiei consultative construcție, arhitectură, 

gospodărie comunală, energie și protecția mediului (dl A. STRĂJESCU). 

  PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

 Director Î.M. “Indmetalcongaz” 

  E. Sincovschi 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă Privind autorizarea casării bunurilor uzate, 

raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î.M. ”INDMETALCONGAZ”. 

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

436/2006, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Hotărîrii Guvernului nr.500/1998 

despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, 

Consiliul raional, 

                                                                   D E C I D E: 
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1. Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î.M. 

”INDMETALCONGAZ” conform Registrului actelor bunurilor uzate, raportate la 

mijloacele fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr.1).  

2. Bunurile casate vor fi predate (după caz), spre utilizare, agentului economic autorizat 

pentru a efectua această activitate.  

3. Organizarea și realizarea deciziei în cauză se pune în sarcina vicepreședintelui raionului 

(dl I.BÎRSANU), Î.M. „INDMETALCONGAZ” (dl E. SINCOVSCHI) și Direcției 

Finanțe (dl O. BANARU). 

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

finanțe și buget (dl I.CEBOTARI) și Comisiei consultative construcție, arhitectură, 

gospodărie comunală, energie și protecția mediului (dl A. STRĂJESCU). 

 

AU VOTAT: Pro – 17;        Contra – 1; Abținut – 8. 

Notă: Consilierul raional Oleg Cernei a menționat că nu participă la vot în chestiunile ce 

vizează Î.M. “Indmetalcongaz” 

 

21. S-A EXAMINAT: 21. Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din 

proprietatea raionului (Consiliul raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE 

mun. Bălți). 

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar 

AU LUAT CUVÂNT: A. Doagă a prezentat proiectul de decizie:  

        Avînd în vedere nota informativă privind transmiterea activelor ( Ladă-Termos TM-15M) din 

proprietatea publică a raionului (Consiliul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a statului 

(MAI, IGSU DSE mun.Bălți) 

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

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

Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității 

nr.113/2007, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul 

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

Instrucțiunii cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor 

metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.216/2015, Acordului a DSE mun.Bălți Consiliul raional,  

                                                                       D E C I D E: 

 

       1. Se transmite gratuit cu acordul DSE mun.Bălți IGSU MAI activul (Ladă-Termos TM-15M) 
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cu suma totală 4500,00 lei din proprietatea publică a raionului (Consiliul Raional Sîngerei ) în 

proprietatea publică a statului MAI, IGSU DSE mun.Bălți, (Anexa nr.1 la prezenta decizie).                                                                                 

  

       2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

              Ion BÎRSANU      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

                                                  membrii comisiei:     

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe 

Ala DOAGĂ -  Contabil-şef,  Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionului Sîngerei                                        

Ion BÎNZARI - Șef, Serviciu de Deservire a Clădirii și subdiviziunilor ale Consiliului raional 

Vasile Iovdii – Șef interimar,  Secție DSE mun.Bălți 

Elizaveta MIHAI - Contabil șef, Secție DSE mun.Bălți  

          3. Comisia de transmitere-primire (dl I.Bîrsanu) 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). 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Contabil-șef Servciu Financiar 

A. Doagă 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind transmiterea activelor ( Lada-Termos TM-

15M) din proprietatea publică a raionului (Consiliul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a 

statului (MAI, IGSU DSE mun.Bălți) 

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

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

Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității 

nr.113/2007, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul 

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

Instrucțiunii cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor 

metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului 
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Finanțelor nr.216/2015, Acordului a DSE mun.Bălți Consiliul raional,  

                                                                       D E C I D E: 

 

       1. Se transmite gratuit cu acordul DSE mun.Bălți IGSU MAI activul (Ladă-Termos TM-15M) 

cu suma totală 4500,00 lei din proprietatea publică a raionului (Consiliul Raional Sîngerei ) în 

proprietatea publică a statului MAI, IGSU DSE mun.Bălți, (Anexa nr.1 la prezenta decizie).                                                                                 

  

       2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

              Ion BÎRSANU      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

                                                  membrii comisiei:     

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe 

Ala DOAGĂ -  Contabil-şef,  Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionului Sîngerei                                        

Ion BÎNZARI - Șef, Serviciu de Deservire a Clădirii și subdiviziunilor ale Consiliului raional 

Vasile Iovdii – Șef interimar,  Secție DSE mun.Bălți 

Elizaveta MIHAI - Contabil șef, Secție DSE mun.Bălți  

          3. Comisia de transmitere-primire (dl I.Bîrsanu) 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). 

AU VOTAT: Pro – 26;        Contra – 0; Abținut – 1. 

22. S-A EXAMINAT: 22. Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a 

raionului (automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din 

gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. 

"INDMETALCONGAZ".  

Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar 

 

AU LUAT CUVÂNT: A. Doagă a prezentat proiectul de decizie:  

        Avînd în vedere nota informativă privind transmiterea activelor proprietate publică a 

raionului (automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope de iarna 185/75 R16  Kama-

232) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea  Î.M. 

„INDMETALCONGAZ 

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

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

Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității 

nr.113/2007, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul 
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de transmitere a bunurilor proprietate publcă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, 

Instrucțiunii cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor 

metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.216/2015, Demersul nr.19 din 11.05.2020 Consiliul raional,  

                                                                       D E C I D E: 

       1. Se transmit cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu 

de model LADA 21214, anvelope  185/75 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului Președintelui 

raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. „INDMETALCONGAZ, în sumă totală de 116018.00 lei 

(Anexa nr.1 la prezenta decizie).                                                                                 

       2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

              Ion BÎRSANU      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

                                                  membrii comisiei:     

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe 

Ala DOAGĂ -  Contabil-şef,  Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionul Sîngerei                                           

Ion BÎNZARI - Șef, Serviciu de Deservire a Clădirii și subdiviziunilor ale Consiliului raional 

Eugeniu SINCOVSCHI – Director, Î.M. INDMETALCONGAZ 

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

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). 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Contabil-șef Servciu Financiar 

A. Doagă 

 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

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

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

232) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea  Î.M. 

„INDMETALCONGAZ 

        În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.c) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică 
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locală, Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 

Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii contabilității 

nr.113/2007, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Regulamentului cu privire la modul 

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

Instrucțiunii cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și normelor 

metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.216/2015, Demersul nr.19 din 11.05.2020 Consiliul raional,  

                                                                       D E C I D E: 

       1. Se transmit cu titlu gratuit activele proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu 

de model LADA 21214, anvelope  185/75 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului Președintelui 

raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. „INDMETALCONGAZ, în sumă totală de 116018.00 lei 

(Anexa nr.1 la prezenta decizie).                                                                                 

       2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

              Ion BÎRSANU      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

                                                  membrii comisiei:     

Octavian BANARU - Șef, Direcție Finanțe 

Ala DOAGĂ -  Contabil-şef,  Serviciu Financiar Aparatul Președintelui raionul Sîngerei                                           

Ion BÎNZARI - Șef, Serviciu de Deservire a Clădirii și subdiviziunilor ale Consiliului raional 

Eugeniu SINCOVSCHI – Director, Î.M. INDMETALCONGAZ 

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

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). 

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

 

23. S-A EXAMINAT: 23. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din 

gestiunea Direcției educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna 

Pepeni. 

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație 

 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc  a prezentat proiectul de decizie:  

Având în vedere nota informativă  „Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a 

raionului din gestiunea Direcției Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea  Liceului Teoretic 

,,A.Agapie”,  comuna Pepeni”. 

 În conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia 
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publică locală, Legea nr. 523-XIV din 11.11.1999 Cu privire la proprietatea publică a UAT, 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor din proprietatea publică, aprobat prin 

HG  nr.901 din 31.12.2017, Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice 

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015,  

Consiliul raional, 

                                                    DECIDE: 

1. Se  transmit cu titlu gratuit  activele, proprietate publică a raionului  din gestiunea  

Direcției Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea  Liceului Teoretic ,,A.Agapie”,  comuna Pepeni 

conform anexei nr.1. 

2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

Preşedintele comisiei 

Tudor TUTUNARU   - Vicepreşedinte al raionului 

Membrii Comisiei: 

     Octavian BANARU   - şef al Direcţiei Finanţe  

     Mihail CURCIUC                - șef interimar al Direcției Educație  

     Svetlana CHIRA               - contabil-şef al Direcţiei Educație 

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

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

3. Se desemnează responsabil de organizarea realizării deciziei în cauză vicepreședintele  

raionului (dl Tudor TUTUNARU). 

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

pentru Economie, finanțe și buget (dl Ivan CEBOTARI). 

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef-interimar Direcție Educație 

M. Curciuc 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Având în vedere nota informativă  „Cu privire la transmiterea activelor proprietate 

publică a raionului din gestiunea Direcției Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea  Liceului 

Teoretic ,,A.Agapie”,  comuna Pepeni”. 
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 În conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia 

publică locală, Legea nr. 523-XIV din 11.11.1999 Cu privire la proprietatea publică a UAT, 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor din proprietatea publică, aprobat prin 

HG  nr.901 din 31.12.2017, Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice 

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015,  

Consiliul raional, 

                                                    DECIDE: 

1. Se  transmit cu titlu gratuit  activele, proprietate publică a raionului  din gestiunea  

Direcției Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea  Liceului Teoretic ,,A.Agapie”,  comuna Pepeni 

conform anexei nr.1. 

2. Se instituie comisia de transmitere-primire a activelor în următoarea componenţă: 

Preşedintele comisiei 

Tudor TUTUNARU   - Vicepreşedinte al raionului 

Membrii Comisiei: 

     Octavian BANARU   - şef al Direcţiei Finanţe  

     Mihail CURCIUC                - șef interimar al Direcției Educație  

     Svetlana CHIRA               - contabil-şef al Direcţiei Educație 

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

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

3. Se desemnează responsabil de organizarea realizării deciziei în cauză vicepreședintele  

raionului (dl Tudor TUTUNARU). 

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

pentru Economie, finanțe și buget (dl Ivan CEBOTARI). 

 

AU VOTAT: Pro – 28        Contra – 0 Abținut – 0 

 

24. S-A EXAMINAT: 24. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, 

aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei. 

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc  a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă „Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la 

mijloce fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei”; 

 În temeiul prevederilor art. 43, lit c) al Legii privind administrația publică locală  

nr. 436 – XVII din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2007, 

Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1988 despre aprobarea Regulamentului privind 
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casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, ordinulul Direcţiei Educaţie nr. 103 

din 18 februarie 2020 ,                                          

  Consiliul Raional, 

                                                                          DECIDE: 

1.  Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate  de Direcția 

Educație, conform registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr.1). 

2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru utilizare, agentului economic care dispune de  

licenţă, ce atestă  dreptul de a efectua această activitate. 

3. Responsabilitatea pentru  realizarea decizei în cauză se pune în sarcina Direcției Educație 

(dl. Mihail Curciuc) și vicepreședintelui raionului (dl. Tudor Tutunaru). 

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

pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef-interimar Direcție Educație 

M. Curciuc 

Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

Președintele ședinței, Tofan Gherasim 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 Direcției Educație Sîngerei”; 

 În temeiul prevederilor art. 43, lit c) al Legii privind administrația publică locală  nr. 436 

– XVII din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2007, Hotărârii 

Guvernului nr.500 din 12.05.1988 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor 

uzate, raportate la mijloacele fixe, ordinulul Direcţiei Educaţie nr. 103 din 18 februarie 2020 ,                                           

Consiliul Raional, 

                                                                          DECIDE: 

 

1.  Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate  de Direcția 

Educație, conform registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (Anexa nr.1). 

2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru utilizare, agentului economic care dispune de  licenţă, 

ce atestă  dreptul de a efectua această activitate. 

3. Responsabilitatea pentru  realizarea decizei în cauză se pune în sarcina Direcției Educație (dl. 

Mihail Curciuc) și vicepreședintelui raionului (dl. Tudor Tutunaru). 
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4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei Consultative pentru 

Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

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

 

Notă: Consilierul raional Oleg Cernei a solicitat anunțarea pauzei, pentru aerisirea încăperii.  

La ora. 1247 s-a anunțat pauza pentru 10 min. 

 

La ora 1257, secretarul Consiliului raional Vitalie Tabarcea a efectuat apelul consilierilor, 

constatînd prezența a 28 consilieri (Lista nr. 1 se anexează la PV) 

 

25. S-A EXAMINAT: 25. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an 

școlar 2020 - 2021. 

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație. 

 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc a prezentat proiectul de decizie:  

Având în vedere nota informativă  cu privire la  pregătirea instituţiilor de învăţământ  către 

noul an şcolar  2020-2021. 

În temeiul   art.51, alin. (1), (6), art 141 al Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 

din 17 iulie 2014, art. 43 alin. (1) lit. g), j), s) şi alin. (2) al Legii privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2019, 

Hotărârea Guvernului nr. 802 din 29.10.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului  cu privire la 

modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor  cu destinație  specială  pentru 

susținerea cadrelor didactice tinere”, Deciziei Consiliului raional nr. 10/3 din 19.12.2019 cu privire 

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

Consiliul raional,  

                                                          DECIDE:  

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an 

şcolar 2020-2021 (Anexa nr.1). 

2. Se obligă: 

2.1. Direcţia Educaţie (dl Mihail Curciuc), Direcţia Finanţe (dl Octavian Banaru) şi Secţia 

Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri (dl Vasile Ţîbîrnă) în colaborare cu primarii 

oraşelor, comunelor şi satului Rădoaia, conducătorii  instituţiilor de învăţământ, agenţii economici, 

asociaţiile părinţilor şi sponsori  până la  10 august 2020 să întreprindă măsurile necesare pentru 

asigurarea pregătirii calitative a instituţiilor educaţionale pentru noul an de studii 2020-2021.   

3. Direcţia Educaţie (dl Mihail Curciuc): 

 3.1. Va asigura completarea cu cadre didactice, asigurarea  didactico-metodică şi 
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alimentarea copiilor de comun acord cu conducătorii instituţiilor de învăţământ. 

3.2. Va coordona activitatea instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar, privind 

completarea claselor (grupelor). 

4. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (dna Maria Bajura) în coordonare cu 

primarii oraşelor, comunelor şi satului Rădoaia, conducătorii  instituţiilor de învăţământ şi 

asistenţii sociali din teritoriu să asigure către 25 august 2020 susţinerea  materială  a copiilor din 

familiile social-vulnerabile şi  şcolarizarea lor. 

5.  Centrele  de Sănătate împreună cu conducătorii instituţiilor de învăţământ vor organiza  

către începutul noului an de studii  2020 - 2021 examinarea medicală a elevilor şi angajaţilor 

instituţiilor de învăţământ general. 

6. Se desemnează responsabil de monitorizarea executării deciziei în cauză 

vicepreşedintele raionului (dl T. Tutunaru). 

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

pentru Învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, problemele sociale, turism şi culte  (dl 

Ion Galus). 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef-interimar Direcție Educație 

M. Curciuc 

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Având în vedere nota informativă  cu privire la  pregătirea instituţiilor de învăţământ  

către noul an şcolar  2020-2021. 

În temeiul   art.51, alin. (1), (6), art 141 al Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 

din 17 iulie 2014, art. 43 alin. (1) lit. g), j), s) şi alin. (2) al Legii privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2019, 

Hotărârea Guvernului nr. 802 din 29.10.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului  cu privire la 

modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor  cu destinație  specială  pentru 

susținerea cadrelor didactice tinere”, Deciziei Consiliului raional nr. 10/3 din 19.12.2019 cu privire 

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

Consiliul raional,  
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                                                          DECIDE:  

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an 

şcolar 2020-2021 (Anexa nr.1). 

2. Se obligă: 

2.1. Direcţia Educaţie (dl Mihail Curciuc), Direcţia Finanţe (dl Octavian Banaru) şi Secţia 

Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri (dl Vasile Ţîbîrnă) în colaborare cu primarii 

oraşelor, comunelor şi satului Rădoaia, conducătorii  instituţiilor de învăţământ, agenţii economici, 

asociaţiile părinţilor şi sponsori  până la  10 august 2020 să întreprindă măsurile necesare pentru 

asigurarea pregătirii calitative a instituţiilor educaţionale pentru noul an de studii 2020-2021.   

3. Direcţia Educaţie (dl Mihail Curciuc): 

 3.1. Va asigura completarea cu cadre didactice, asigurarea  didactico-metodică şi 

alimentarea copiilor de comun acord cu conducătorii instituţiilor de învăţământ. 

3.2. Va coordona activitatea instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar, privind 

completarea claselor (grupelor). 

4. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (dna Maria Bajura) în coordonare cu 

primarii oraşelor, comunelor şi satului Rădoaia, conducătorii  instituţiilor de învăţământ şi 

asistenţii sociali din teritoriu să asigure către 25 august 2020 susţinerea  materială  a copiilor din 

familiile social-vulnerabile şi  şcolarizarea lor. 

5.  Centrele  de Sănătate împreună cu conducătorii instituţiilor de învăţământ vor organiza  

către începutul noului an de studii  2020 - 2021 examinarea medicală a elevilor şi angajaţilor 

instituţiilor de învăţământ general. 

6. Se desemnează responsabil de monitorizarea executării deciziei în cauză 

vicepreşedintele raionului (dl T. Tutunaru). 

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

Învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, problemele sociale, turism şi culte  (dl Ion 

Galus). 

AU VOTAT: Pro – 28                    Contra – 0 Abținut – 0 

26. S-A EXAMINAT: 26. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor 

omului. 

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

 

AU LUAT CUVÂNT: M. Huzun, șef-adjunct DASPF a prezentat proiectul de decizie:  

              Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru 

protecția drepturilor omului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 89/2018 

cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 

2018–2022, precum și ale Hotărîrii Guvernului nr.65/2019 cu privire la Consiliul Național pentru 
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drepturile omului, în temeiul art.43 alin.(2) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind 

administrația publică locală,  Consiliul raional Sîngerei 

DECIDE: 

1. Se instituie și se aprobă componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția drepturilor 

omului, conform anexei nr. 1. 

2. Se aprobă Regulamentul Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului, conform anexei 

nr. 2. 

3. Se desemnează în calitate de coordonator în domeniul drepturilor omului dna Maria Bajura, 

șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

4. Se stabilește că Coordonatorul în domeniul drepturilor omului va activa în baza  

Regulamentului privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului, aprobat 

prin Hotărârii Guvernului nr.65/2019 cu privire la Consiliul Național pentru drepturile omului. 

5. Se stabilește, că în caz  de eliberare din funcțiile deținute a unor membri ai Comisiei raionale 

pentru protecția drepturilor omului, atribuțiile acestora în cadrul Comisiei vor fi executate de 

către persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi decizii.                                                       

6. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

învățământ  cultură,  sport,  tineret, ocrotirea   sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus).  

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef DASPF 

M. Bajura 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea 

sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la instituirea Comisiei raionale 

pentru protecția drepturilor omului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 

89/2018 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru 
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anii 2018–2022, precum și ale Hotărîrii Guvernului nr.65/2019 cu privire la Consiliul Național 

pentru drepturile omului, în temeiul art.43 alin.(2) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind 

administrația publică locală,  Consiliul raional Sîngerei 

DECIDE: 

1. Se instituie și se aprobă componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția 

drepturilor omului, conform anexei nr. 1. 

2. Se aprobă Regulamentul Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului, conform 

anexei nr. 2. 

3. Se desemnează în calitate de coordonator în domeniul drepturilor omului dna Maria Bajura, 

șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

4. Se stabilește că Coordonatorul în domeniul drepturilor omului va activa în baza  

Regulamentului privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului, aprobat 

prin Hotărârii Guvernului nr.65/2019 cu privire la Consiliul Național pentru drepturile omului. 

5. Se stabilește, că în caz  de eliberare din funcțiile deținute a unor membri ai Comisiei raionale 

pentru protecția drepturilor omului, atribuțiile acestora în cadrul Comisiei vor fi executate de 

către persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi decizii.                                                       

6. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

învățământ  cultură,  sport,  tineret, ocrotirea   sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus).  

AU VOTAT: Pro – 26                      Contra – 0 Abținut – 2 

27. S-A EXAMINAT: 27. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 

2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și aprobarea Regulamentului” 

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

AU LUAT CUVÂNT: M. Huzun, șef-adjunct DASPF a prezentat proiectul de decizie:  

Având în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a  Anexei nr. 1 la 

Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și aprobarea Regulamentului”, conform art. 43 alin. (2) din Legea 436 –XVI din 

28.12.2006 privind administrația publică locală;  Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu  privire la actele 

normative, Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 09.04.1998 privind aprobarea Regulamentului 

Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Consiliul raional 

                                                                      DECIDE : 
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 1. Se aprobă componența nominală a Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului 

(în continuare Consiliul)  în  redacție nouă (Anexa nr. 1). 

2. Se stabilește, că în caz  de eliberare din funcție a membrilor Consiliului, atribuțiile acestora în 

cadrul Consiliului vor fi executate de către persoanele desemnate în funcțiile respective, fără emiterea 

unei noi decizii.   

3.  Se desemnează responsabil  pentru operarea modificărilor  șef Direcţie Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Familiei   (dna Maria Bajura.).  

4.  Responsabil de  monitorizarea  realizării prezentei decizii se numește  vicepreședintele 

raionului  (dl  T. Tutunaru); 

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

învățămînt  cultură,  sport,  tineret, ocrotirea   sănătății, probleme sociale, turism și culte.  

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

          Întocmit 

      Șef  DASPF 

       M. Bajura 

 

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:   

Având în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a  Anexei nr. 1 la 

Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și aprobarea Regulamentului”, conform art. 43 alin. (2) din Legea 436 –XVI din 

28.12.2006 privind administrația publică locală;  Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu  privire la actele 

normative, Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 09.04.1998 privind aprobarea Regulamentului 

Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Consiliul raional 

                                                                      DECIDE : 

 1. Se aprobă componența nominală a Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului 

(în continuare Consiliul)  în  redacție nouă (Anexa nr. 1). 

3. Se stabilește, că în caz  de eliberare din funcție a membrilor Consiliului, atribuțiile acestora în 

cadrul Consiliului vor fi executate de către persoanele desemnate în funcțiile respective, fără emiterea 

unei noi decizii.   

3.  Se desemnează responsabil  pentru operarea modificărilor  șef Direcţie Asistenţă Socială şi 
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Protecţie a Familiei   (dna Maria Bajura.).  

4.  Responsabil de  monitorizarea  realizării prezentei decizii se numește  vicepreședintele 

raionului  (dl  T. Tutunaru); 

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

învățămînt  cultură,  sport,  tineret, ocrotirea   sănătății, probleme sociale, turism și culte.  

AU VOTAT: Pro – 18               Contra – 0 Abținut – 7 

 

28. S-A EXAMINAT: 28. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de 

construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de 

selectare a beneficiarilor de locuințe sociale. 

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

AU LUAT CUVÂNT: M. Huzun, șef-adjunct DASPF a prezentat proiectul de decizie:  

Având în vedere Nota  informativă cu privire la  modificarea  Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 

privind  aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de 

construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de 

selectare a beneficiarilor de locuințe sociale; în temeiul  Regulamentului privind modul și 

condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente 

vulnerabile, faza II, aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 

75 din 14.05.2014, art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Legea 

nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Consiliul raional   

                                                                    DECIDE: 

1. Se operează modificări la pct. 1 al Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind  aprobarea 

Regulamentului  cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a 

locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a 

beneficiarilor de locuințe sociale, și se redă în redacție nouă, conform anexei nr.1. 

2. Se stabilește, că în caz  de eliberare din funcțiile deținute a unor membri ai comisiei de selectare 

a beneficiarilor de locuințe sociale, atribuțiile acestora în cadrul comisiei vor fi executate de 

către persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi decizii.                                                

3. Se desemnează responsabil de realizarea deciziei vicepreședintele raionului (dl Tudor 

Tutunaru). 

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

învățământ  cultură,  sport,  tineret, ocrotirea   sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl 

Ion Galus).  
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 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef  DASPF 

M. Bajura 

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:   

Având în vedere Nota  informativă cu privire la  modificarea  Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 

privind  aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de 

construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de 

selectare a beneficiarilor de locuințe sociale; în temeiul  Regulamentului privind modul și 

condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente 

vulnerabile, faza II, aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 

75 din 14.05.2014, art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Legea 

nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,  

Consiliul raional,  

                                                                    DECIDE: 

1. Se operează modificări la pct. 1 al Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind  aprobarea 

Regulamentului  cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a 

locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a 

beneficiarilor de locuințe sociale, și se redă în redacție nouă, conform anexei nr.1. 

2. Se stabilește, că în caz  de eliberare din funcțiile deținute a unor membri ai comisiei de selectare 

a beneficiarilor de locuințe sociale, atribuțiile acestora în cadrul comisiei vor fi executate de către 

persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi decizii.                                                

3. Se desemnează responsabil de realizarea deciziei vicepreședintele raionului (dl Tudor 

Tutunaru). 

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

învățământ  cultură,  sport,  tineret, ocrotirea   sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus).  

 

AU VOTAT: Pro – 26                      Contra – 0 Abținut – 0 
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29. S-A EXAMINAT: 29. Cu privire la modificare Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal 

ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

Raportor:  M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

AU LUAT CUVÂNT: M. Huzun, șef-adjunct DASPF a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere  nota  informativă  cu privire la modificarea anexei nr. 3 a Deciziei  nr. 

2/12 din 14.04.2016 „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și 

statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”, 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) al   Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia 

publică locală, art.1 și art.5 alin. 2) ale Legii Fondului de susținere a populației nr.827  din 

18.02.2000,  Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.448 din 07.05.2020 

Cu privire la modificarea ordinului nr.07 din 03.01.2020 cu privire la aprobarea limitelor 

plafoanelor pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale pentru anul 2020, Deciziilor 

Consiliului raional nr.1/9 din 07.03.2013 Cu privire la înființarea Serviciului social „Asistență 

personală” în cadrul DASPF Sîngerei și aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea serviciului, nr.1/21 din 19.03.2015 Cu privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului social asistență parentală profesionistă, nr.2/15 din 05.04.2012 Cu privire la aprobarea 

Regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor publice „Raza Soarelui”, „Agapie” și 

„Sf.Gheorghe”,  nr. 2/12 din 14.04.2016  Privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, 

        Consiliul raional  

                                                                   D E C I D E: 

 

1. Se operează modificări la anexa nr. 3 la  Decizia Consiliului raional nr. 2/12 din 14.04.2016 

”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de 

personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei  după cum urmează:  

1.1.  tabelul I,  subdiviziunea 7, Personal administrativ auxiliar, la poziția  „Arhivar” sintagma 

„0,5” și poziția „Total” , se exlud; 

1.2. tabelul I,  la poziția „Total”, sintagma „14,5” se substituie cu sintagma „14”; 

1.3. tabelul III,  subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

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

1.4. tabelul III,  subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

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

1.5. tabelul III,  subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

„Sf.Gheorghe”, la poziția „șofer” sintagma „1” se substituie cu sintagma „0,5”; 
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1.6. tabelul III,  subdiviziunea 4 Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

„Sf.Gheorghe”, se completează cu poziția „electrician” și la numărul de unități cu „0,5”; 

1.7. tabelul III, subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

„Sf.Gheorghe”, la poziția „Total”, sintagma „18,5” se substituie cu sintagma „17,5”; 

1.8. tabelul I,  la poziția „Total în instituții”, sintagma „50,5” se substituie cu sintagma „49,5”; 

1.9. tabelul II, subdiviziunea 4, Serviciul social Asistență Parentală profesionistă, la poziția 

„șef serviciu” sintagma „-” se substituie cu sintagma „0,5”; 

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

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

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

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

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

personali” se completează cu sintagma „(finanțare din bugetul Consiliului Raional)” și la 

numărul de unități sintagma „50,5” se substituie  cu sintagma „35,0”; 

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

serviciu” sintagma „1,5”se substituie  cu sintagma „8,0”; 

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

cu poziția „asistenți personali (finanțare din partea Agenției Naționale Asistență Socială)” 

și la numărul de unități  se completează cu sintagma „235”; 

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

sintagma „52” se substituie cu sintagma „278”; 

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

sintagma „380,8”. 

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

3. Responsabil de monitorizarea implementării deciziei  se numește  vicepreședintele raionului 

( dl T.Tutunaru). 

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

pentru învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte 

(dl Ion Galus). 

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef  DASPF 

M. Bajura 
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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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

 

S-A DECIS:  Avînd în vedere  nota  informativă  cu privire la modificarea anexei nr. 3 a Deciziei  

nr. 2/12 din 14.04.2016 „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii 

și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”, 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) al   Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia 

publică locală, art.1 și art.5 alin. 2) ale Legii Fondului de susținere a populației nr.827  din 

18.02.2000,  Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.448 din 07.05.2020 

Cu privire la modificarea ordinului nr.07 din 03.01.2020 cu privire la aprobarea limitelor 

plafoanelor pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale pentru anul 2020, Deciziilor 

Consiliului raional nr.1/9 din 07.03.2013 Cu privire la înființarea Serviciului social „Asistență 

personală” în cadrul DASPF Sîngerei și aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea serviciului, nr.1/21 din 19.03.2015 Cu privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului social asistență parentală profesionistă, nr.2/15 din 05.04.2012 Cu privire la aprobarea 

Regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor publice „Raza Soarelui”, „Agapie” și 

„Sf.Gheorghe”,  nr. 2/12 din 14.04.2016  Privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, 

        Consiliul raional  

                                                                   D E C I D E: 

 

1. Se operează modificări la anexa nr. 3 la  Decizia Consiliului raional nr. 2/12 din 14.04.2016 

”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal 

ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei  după cum urmează:  

1.1. tabelul I,  subdiviziunea 7, Personal administrativ auxiliar, la poziția  „Arhivar” sintagma 

„0,5” și poziția „Total” , se exlud; 

1.2. tabelul I,  la poziția „Total”, sintagma „14,5” se substituie cu sintagma „14”; 

1.3. tabelul III,  subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

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

1.4. tabelul III,  subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

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

1.5. tabelul III,  subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

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



81 

 

1.6. tabelul III,  subdiviziunea 4 Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

„Sf.Gheorghe”, se completează cu poziția „electrician” și la numărul de unități cu „0,5”; 

1.7. tabelul III, subdiviziunea 4, Azil pentru persoane în etate și persoane cu dizabilități 

„Sf.Gheorghe”, la poziția „Total”, sintagma „18,5” se substituie cu sintagma „17,5”; 

1.8. tabelul I,  la poziția „Total în instituții”, sintagma „50,5” se substituie cu sintagma „49,5”; 

1.9. tabelul II, subdiviziunea 4, Serviciul social Asistență Parentală profesionistă, la poziția „șef 

serviciu” sintagma „-” se substituie cu sintagma „0,5”; 

1.10. tabelul II, subdiviziunea 4, Serviciul social Asistență Parentală profesionistă, se completează 

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

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

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

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

personali” se completează cu sintagma „(finanțare din bugetul Consiliului Raional)” și la numărul 

de unități sintagma „50,5” se substituie  cu sintagma „35,0”; 

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

sintagma „1,5”se substituie  cu sintagma „8,0”; 

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

„asistenți personali (finanțare din partea Agenției Naționale Asistență Socială)” și la numărul de 

unități  se completează cu sintagma „235”; 

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

sintagma „52” se substituie cu sintagma „278”; 

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

„380,8”. 

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

2. Responsabil de monitorizarea implementării deciziei  se numește  vicepreședintele raionului 

( dl T.Tutunaru). 

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

pentru învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte 

(dl Ion Galus). 

AU VOTAT: Pro – 27                      Contra – 0 Abținut – 0 

30. S-A EXAMINAT: 30. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF 

Moldova - Copil, Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei.  

Raportor: M. Bajura  - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

AU LUAT CUVÂNT: M. Huzun, șef-adjunct DASPF a prezentat proiectul de decizie:  

Având în vedere nota  informativă cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO 
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CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie și Consiliul Raional Sîngerei, în temeiul Legii nr. 338-

XIII din 15.12.1994  privind drepturile copilului, Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia 

specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  art. 43 alin. (2) din 

Legea 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,  Legii nr. 100 din 22.12.2017 

cu  privire la actele normative, Consiliul Raional   

                                                                    DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de parteneriat  dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie și 

Consiliul Raional Sîngerei pentru perioada 2020-2023 (Anexa 1). 

2. Se autorizează președintele raionului (dl Grigore Corcodel) pentru semnarea Acordului de 

parteneriat din numele Consiliului Raional. 

3. Se desemnează responsabil de implementarea prevederilor stipulate în Acordul de parteneriat   

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (dna Maria Bajura). 

4. Se desemnează responsabil pentru organizarea  realizării  prezentei decizii vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

învățământ  cultură,  sport,  tineret, ocrotirea   sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus).  

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

  Întocmit 

Șef  DASPF 

M. Bajura 

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

 

S-A DECIS:  Având în vedere nota  informativă cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat 

dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie și Consiliul Raional Sîngerei, în temeiul 

Legii nr. 338-XIII din 15.12.1994  privind drepturile copilului, Legii nr.140 din 14.06.2013 privind 

protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  art. 43 alin. 

(2) din Legea 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,  Legii nr. 100 din 

22.12.2017 cu  privire la actele normative, Consiliul Raional   
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                                                                    DECIDE: 

 

1. Se aprobă Acordul de parteneriat  dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie și 

Consiliul Raional Sîngerei pentru perioada 2020-2023 (Anexa 1). 

2. Se autorizează președintele raionului (dl Grigore Corcodel) pentru semnarea Acordului de 

parteneriat din numele Consiliului Raional. 

3. Se desemnează responsabil de implementarea prevederilor stipulate în Acordul de parteneriat   

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (dna Maria Bajura). 

4. Se desemnează responsabil pentru organizarea  realizării  prezentei decizii vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

învățământ cultură,  sport,  tineret, ocrotirea   sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus).  

 

AU VOTAT: Pro – 28                     Contra – 0 Abținut – 0 

 

31. S-A EXAMINAT: 31. Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în 

instanțele de judecată.  

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

AU LUAT CUVÂNT: MT. Donos a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă privind necesitatea numirei reprezentantului 

Consiliului raional Sîngerei. 

În temeiul art.43 alin. (1) lit.(m)) al Legii privind Administrația publică locală nr. 436/ 

2006,  , 

         Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1.  Se desemnează Teodor Donos, șef  Serviciu Juridic și Resurse Umane,  în calitate de 

reprezentant al Consiliului raional Sîngerei în toate instanţele de judecată. 

2. Se aprobă și se eliberează dlui  Teodor Donos, procură pentru executarea prezentei 

decizii. (anexa nr.1) 

3. Controlul  executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de specialitate 

în problemele sociale, învățămînt, protecție socială, sănătate publică, muncă și drept. 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef  Serviciu Juridic și Resurse Umane 

T. Donos 
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Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie, ordine şi 

drepturile omului a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

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

 

S-A DECIS:  Având în vedere nota informativă privind necesitatea numirei reprezentantului 

Consiliului raional Sîngerei. 

În temeiul art.43 alin. (1) lit.(m)) al Legii privind Administrația publică locală nr. 436/ 

2006,  , 

         Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1.  Se desemnează Teodor Donos, șef  Serviciu Juridic și Resurse Umane,  în calitate de 

reprezentant al Consiliului raional Sîngerei în toate instanţele de judecată. 

2. Se aprobă și se eliberează dlui  Teodor Donos, procură pentru executarea prezentei 

decizii. (anexa nr.1) 

3. Controlul  executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de specialitate 

în problemele sociale, învățămînt, protecție socială, sănătate publică, muncă și drept. 

 

AU VOTAT: Pro – 28                    Contra – 0 Abținut – 0 

32. S-A EXAMINAT: 32. Cu privire la acordarea premiului unic. 

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 acordarea premiului unic.   

 În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006  privind administraţia publică 

locală, art. 40 alin. (1), (2) și (4) al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, art. 21 al Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar.            

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. De acordat premiul unic, drept măsură de stimulare, din contul economiei mijloacelor 

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

urmează: 

- Dlui Octavian Banaru - șef Direcție Finanțe; 

- Dlui Valeriu Rusu - șef Secție Cultură; 

- Dlui Mihail Curciuc –șef-interimar Direcție Educație; 

Master
Маркер
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- Dnei Maria Bajura – șef DASPF 

 2. Se desemnează contabilii-şefi ai Direcţiei Finanţe, DASPF, Direcţiei Educaţie, Secţiei 

Cultură responsabili de realizarea prezentei decizii. 

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

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

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Specialist principal SRU 

A. Pavinschi 

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, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la acordarea premiului unic.   

 În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006  privind administraţia publică 

locală, art. 40 alin. (1), (2) și (4) al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, art. 21 al Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar.            

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

2. De acordat premiul unic, drept măsură de stimulare, din contul economiei mijloacelor 

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

urmează: 

- Dlui Octavian Banaru - șef Direcție Finanțe; 

- Dlui Valeriu Rusu - șef Secție Cultură; 

- Dlui Mihail Curciuc –șef-interimar Direcție Educație; 

- Dnei Maria Bajura – șef DASPF 

 2. Se desemnează contabilii-şefi ai Direcţiei Finanţe, DASPF, Direcţiei Educaţie, Secţiei 

Cultură responsabili de realizarea prezentei decizii. 

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

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

 

AU VOTAT: Pro – 24               Contra – 0 Abținut – 4 

Master
Маркер

Master
Маркер
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33. S-A EXAMINAT: 33. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră. 

Raportor: I. Bîrsanu - vicepreședintele raionului 

AU LUAT CUVÂNT: I. Bîrsanu a prezentat proiectul de decizie: 

Avînd în vedere: Nota informativă privind constituirea Comisiei raionale pentru siguranța 

rutieră; în temeiul art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală;  Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; Legea nr.131 din 

07.06.2007 privind siguranța traficului rutier; art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 

21.12.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale 

pentru siguranţă rutieră”, Scrisoarea IGP, Regimentul de patrulare NORD nr.34/17/3869 din 

09.03.2020; 

Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

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

-  Ion BÎRSANU – Preşedintele Comisiei,  

                        Vicepreşedintele raionului; 

-   Gheorghe   CHETRARI – Secretarul  Comisiei, Specialist  superior Serviciu Asistență  

       Tehnică și Eficiență Energetică,  

Membrii Comisiei: 

- Vitalie TABARCEA - Șef Secție Administrație Publică, Aparatul Președintelui 

raionului Sîngerei; 

- Vladislav GUILA- Comisar principal, Comandant de pluton al plutonului Sîngerei, 

Glodeni, Fălești al Companiei de patrulare nr.2 Bălți a Regimentului de patrulare Nord 

al INP al IGP; 

- Vitalie ȚURCANU – Ofițer superior Auto de Stat al Serviciului de Supraveghere  

Tehnică și Accidente Rutiere,  Inspectoratul de Poliție Sîngerei; 

- Vasile BOSTAN – Ofițer, Sistematizare Circulație Rutieră al  Serviciului de 

Supraveghere  Tehnică și Accidente Rutiere,  Inspectoratul de Poliție Sîngerei; 

- Vasile COSOVAN  – Director, Stația de testare auto Betezda; 

- Marin URECHEANU – Director,  Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata 

Naţională,  filiala  Sîngerei; 

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

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

2. Se aprobă Regulamentul de activitate a Comisiei raionale pentru securitatea circulației 

rutiere (Anexa1). 
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3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor de muncă, 

atribuţiile acestora în cadrul organului colegial vor fi preluate imediat şi exercitate de 

persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea, de către autoritatea 

publică, a vreunui act în acest sens. 

4. Se desemnează responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii dnul Ion 

BÎRSANU -vicepreşedintele raionului . 

5. Se abrogă  Decizia nr. 1/24 din 22.03.2018 privind modificarea și comletarea Deciziei 

nr.8/25 din 17.12.2015 ,, Cu privire la constituirea Consiliului raional pentru siguranță 

rutieră” și Decizia nr.8/25 din 17.12.2015 ,, Cu privire la constituirea Consiliului raional 

pentru siguranță rutieră”. 

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

Construcții, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (dl Alexandru 

Străjescu).  

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

    Întocmit 

Vicepreședinte 

I. Bîrsanu 

Alexandru Străjescu, Președintele comisiei pentru consultative pentru Construcții, arhitectură, 

gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă privind constituirea Comisiei raionale pentru 

siguranța rutieră; în temeiul art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală;  Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; Legea 

nr.131 din 07.06.2007 privind siguranța traficului rutier; art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 972 

din 21.12.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei 

naţionale pentru siguranţă rutieră”, Scrisoarea IGP, Regimentul de patrulare NORD nr.34/17/3869 

din 09.03.2020; 

Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

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

-  Ion BÎRSANU – Preşedintele Comisiei,  

                        Vicepreşedintele raionului; 
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-   Gheorghe   CHETRARI – Secretarul  Comisiei, Specialist  superior Serviciu Asistență  

       Tehnică și Eficiență Energetică,  

Membrii Comisiei: 

- Vitalie TABARCEA - Șef Secție Administrație Publică, Aparatul Președintelui 

raionului Sîngerei; 

- Vladislav GUILA- Comisar principal, Comandant de pluton al plutonului Sîngerei, 

Glodeni, Fălești al Companiei de patrulare nr.2 Bălți a Regimentului de patrulare Nord 

al INP al IGP; 

- Vitalie ȚURCANU – Ofițer superior Auto de Stat al Serviciului de Supraveghere  

Tehnică și Accidente Rutiere,  Inspectoratul de Poliție Sîngerei; 

- Vasile BOSTAN – Ofițer, Sistematizare Circulație Rutieră al  Serviciului de 

Supraveghere  Tehnică și Accidente Rutiere,  Inspectoratul de Poliție Sîngerei; 

- Vasile COSOVAN  – Director, Stația de testare auto Betezda; 

- Marin URECHEANU – Director,  Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata 

Naţională,  filiala  Sîngerei; 

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

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

2. Se aprobă Regulamentul de activitate a Comisiei raionale pentru securitatea circulației rutiere 

(Anexa1). 

3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor de muncă, atribuţiile 

acestora în cadrul organului colegial vor fi preluate imediat şi exercitate de persoanele nou-

desemnate în funcţiile respective, fără emiterea, de către autoritatea publică, a vreunui act în acest 

sens. 

4. Se desemnează responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii dnul Ion BÎRSANU 

-vicepreşedintele raionului . 

5. Se abrogă  Decizia nr. 1/24 din 22.03.2018 privind modificarea și comletarea Deciziei nr.8/25 

din 17.12.2015 ,, Cu privire la constituirea Consiliului raional pentru siguranță rutieră” și Decizia 

nr.8/25 din 17.12.2015 ,, Cu privire la constituirea Consiliului raional pentru siguranță rutieră”. 

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

Construcții, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (dl Alexandru 

Străjescu).  

AU VOTAT: Pro – 28                        Contra – 0 Abținut – 0 

 

35. S-A EXAMINAT: 35.  Cu privire la organizarea activității instituțiilor de învățământ din 

raionul Sîngerei în contextul epidemiologic al COVID-19.   

http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Redeschiderea_%C8%99colilor.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_iunie_2020/Redeschiderea_%C8%99colilor.docx
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Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație  

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc a prezentat proiectul de decizie: 

În temeiul art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală, 

în baza Hotărârii nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, 

în scopul organizării  anului  de studii 2020 – 2021 pentru instituțiile de învățământ primar, 

gimnazial, liceal, extrașcolar și Hotărârii Comisiei Situații Excepționale raionale nr. 12 din 31 

august 2020,  

Consiliul raional,  

DECIDE: 

1. Se ia act de situația privind pregătirea instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal și 

extrașcolar  începînd cu 01.09.2020 în conformitate cu Instrucțiunea privind măsurile de protecție 

care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în 

contextul epidemiologic al COVID-19. 

2. Se aprobă reluarea activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar 

din raion în baza Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de 

învățământ, coordonat cu  Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor  Sîngerei și Centrul 

de Sănătate Publică  Bălți (Sîngerei), conform listei din  anexă. 

3. Deciziile referitor la sistarea sau reluarea ulterioară a activității instituțiilor de învățământ 

vor fi adoptate de Comisia raională extraordinară de sănătate publică. 

4. Direcția Educație (dl M.Curciuc), în comun cu directorii instituțiilor de învățământ primar, 

gimnazial, liceal și extrașcolar, vor asigura respectarea strictă a Instrucțiunii privind măsurile de 

protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice şi 

private în contextul epidemiologic de COVID-19. 

5. Structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (dl Gh. Balea ) și Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor (dl V. Golban), conform competențelor, vor monitoriza 

corespunderea condițiilor de desfășurare a activității instituțiilor de învățământ din raion 

Instrucțiunii privind măsurile de protecție pentru organizarea activităţii instituţiilor în contextul 

epidemiologic. 

6. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii, vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

7. Controlul monitorizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus). 

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef-interimar Direcție Educație 

M. Curciuc 
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Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea 

sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a informat că șeful-interimar al Direcției Educație, dl Mihail 

Curciuc a procedat incorect, expediind managerilor instituțiilor de învățământ un demers prin care 

se permite reluarea procesului educațional la 01.09.20. În viziunea sa, dumnealui și-a depășit 

atribuțiile, avînd în vedere Hotărârea Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică, unde este 

stipulat că decizia dată aparține fondatorului. Dl Cernei a remarcat oportunitatea convocării unei 

ședințe a Consiliului, până la 01.09.20.  

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel a evidențiat necesitatatea corectitudinii procedurii 

de convocare în termen legal, a ședințelor Consiliului.  În viziunea sa, este o responsabilitate 

enormă ca fondatorul să ia decizie privind redeschiderea instituțiilor educaționale (în condițiile 

creșterii numărului de cazuri COVID-19), avînd în vedere că sistarea activității acestora a apărut 

în urma emiterii dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale. Din acest considerent, ședința 

Comisiei raionale pentru Sănătate Publică a fost convocată pentru a aviza chestiunea în cauză. 

Consilierul raional, Oleg Cernei a susținut viziunea președintelui raionului privind 

responsabilitatea autorităților centrale pentru redeschiderea școlilor, precum Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, dar și rolul Comisiei Naționale de Sănătate Publică. Dumnealui a întrebat de 

dl Teodor Donos, dacă deține informația privind emiterea unei astfel de decizii de alte Consilii 

raionale din Republică. Dumnealui a expus părerea că dacă instituțiile activează de la 1 septembrie, 

fără decizia fondatorului, atunci dispare necesitatea votării acestui proiect. Dumnealui a oferit 

câteva date statistice privind infectarea cadrelor didactice și instituirea regimului de carantină în 

unele școli. Dl Cernei a informat că nu va vota această chestiune, care nu ține de competența 

fondatorului, invocînd existența riscului de apariție a focarelor de infectare.  

Consilierul raional, Ion Roșca a menționat că hotărârea Comisiei Naționale pentru Sănătate 

Publică trebuie respectată, luînd în considerare avizele pozitive ale Centrului de Sănătate Publică 

și Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor, pentru rapoartele de autoevaluare privind 

pregătirea pentru redeschiderea instituțiilor de învățământ. Apoi, dl Roșca a vorbit despre 

obligațiunea fondatorului de a permite reluarea procesului educațional, dar și responsabilitatea 

Comisiei raionale pentru Sănătate Publică, pentru monitorizarea situației epidemiologice în 

instituțiile de învățământ. Dumnealui a îndemnat consilierii de a se conforma deciziilor ierarhic 

superioare.   

Vicepreședintele raionului, Președintele Comisiei raionale de Sănătate Publică, dl Tudor 

Tutunaru a informat despre discuția telefonică cu dl Nicolae Furtună, directorul Agenției 

Naționale pentru Sănătate Publică, la data de 31.08.2020, care a reiterat importanța avizelor 
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Centrului de Sănătate Publică și Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor. În viziunea sa,  

este dificil ca Ministerul Educației, Culturii și Cercetării să verifice situația epidemiologică în toate 

școlile din republică, de aceea Hotărârea Comisiei Naționale de Sănătate Publică de a delega 

această atribuție Comisiei raionale de Sănătate Publică, este corectă. Dumnealui a concretizat 

pregătirea instituțiilor date pentru desfășurarea unui proces de instruire, în concordanță cu cerințele 

înaintate de CNSP.  

Notă: La ora 13:25, consilierul raional Vasile Luca a părăsit sala. 

Dl Mihail Curciuc șef-interimar Direcție Educație, a adus la cunoștința consilierilor că la 

26.08.2020 a recepționat Ordinul 892 al Ministrului Educației, Culturii și Cercetării privind 

relansarea procesului educațional în anul de studiu 2020-202, în toate instituțiile de învățămînt 

publice și private, la 1 septembrie 2020. În acest context, s-a decis convocarea membrilor Comisiei 

raionale Extraordinare pentru Sănătate Publică, unde s-au confirmat avizele pozitive pentru 

redeschiderea școlilor și s-au prezentat adresările colectivelor de pedagogi și părinți.. Dumnealui 

a explicat că demersul adresat managerilor instituțiilor de învățământ, la care s-a referit dl Oleg 

Cernei a fost remis în temeiul Hotărârii Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 

12 din 31.08.2020. Mai apoi, dl Mihail Curciuc a solicitat repetat, ca anexa proiectului de decizie 

să se completeze cu Centrul de Plasament pentru copii cu dizabilități “Luminița”.  

Pe parcurs, dumnealui a vorbit și despre numărul de elevi/profesori infectați cu COVID-19, 

desfășurarea orelor educative privind respectarea cerințelor sanitaro-igienice și securitatea rutieră, 

dar și de recuperare pentru elevii care nu au avut acces la lecțiile on-line, din lipsa echipamentului 

tehnic.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a întrebat care este soluția pentru copii ce nu dispun te tehnica 

necesară pentru orele on-line și la câte instituții sunt angajați asistenți medicali. 

Dl Mihail Curciuc șef-interimar Direcție Educație, a răspuns că la 34 instituții activează 

asistenți medicali. Referitor la dotarea cu calculatoare s-a enunțat susținerea ce urmează a fi 

acordată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.  

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  În temeiul art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică 

locală,în baza Hotărârii nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

Publică, în scopul organizării  anului  de studii 2020 – 2021 pentru instituțiile de învățământ 

primar, gimnazial, liceal, extrașcolar și Hotărârii Comisiei Situații Excepționale raionale nr. 12 din 

31 august 2020,  

Consiliul raional,  

          DECIDE: 

1. Se ia act de situația privind pregătirea instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal și 



92 

 

extrașcolar  începînd cu 01.09.2020 în conformitate cu Instrucțiunea privind măsurile de protecție 

care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în 

contextul epidemiologic al COVID-19. 

2. Se aprobă reluarea activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar 

din raion în baza Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de 

învățământ, coordonat cu  Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor  Sîngerei și Centrul 

de Sănătate Publică  Bălți (Sîngerei), conform listei din  anexă. 

3. Deciziile referitor la sistarea sau reluarea ulterioară a activității instituțiilor de învățământ 

vor fi adoptate de Comisia raională extraordinară de sănătate publică. 

4. Direcția Educație (dl M.Curciuc), în comun cu directorii instituțiilor de învățământ primar, 

gimnazial, liceal și extrașcolar, vor asigura respectarea strictă a Instrucțiunii privind măsurile de 

protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice şi 

private în contextul epidemiologic de COVID-19. 

5. Structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (dl Gh. Balea ) și Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor (dl V. Golban), conform competențelor, vor monitoriza 

corespunderea condițiilor de desfășurare a activității instituțiilor de învățământ din raion 

Instrucțiunii privind măsurile de protecție pentru organizarea activităţii instituţiilor în contextul 

epidemiologic. 

6. Se desemnează responsabil pentru organizarea realizării prezentei decizii, vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

7. Controlul monitorizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei consultative pentru 

învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte (dl Ion 

Galus). 

AU VOTAT: Pro – 26;        Contra – 0; Abținut – 1. 

 

34. S-A EXAMINAT: 34. Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, 

obiectul nr. 4/19.P - 2014 "Apeduct Bălți-Sîngerei, Etapa III, Stația de pompare și Stația de 

dezinfectare" din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Î.M. "Indmetalcongaz".   

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  transmiterea activelor, proprietate publică a  

raionului, obiectul nr. 4/19.P- 2014 „ Apeduct Bălţi – Sîngerei , Etapa III, Staţia de pompare şi 

Staţia de dezinfectare  ”  din gestiunea Aparatului Președintelui raionului  în gestiunea  ÎM 

„Indmetalcongaz” 

http://www.singerei.md/images/Decizii_septembrie_20/e_3.34.docx
http://www.singerei.md/images/Decizii_septembrie_20/e_3.34.docx
http://www.singerei.md/images/Decizii_septembrie_20/e_3.34.docx
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  În temeiul prevederilor  art.43 alin. (d),(e) și art.77 alin (3) ale Legii privind administraţia publică 

locală nr.436/2006, Legeii privind delimitarea  proprietății publice  nr.29/2018, art.9, alin (2), p. 

(b) al 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,      

Consiliul raional,  

D E C I D E 

1. Se transmite cu titlu gratuit din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea 

ÎM „Indmetalcongaz” activele  proprietate publică a raionului - obiectul nr.  4/19.P- 2014 

„ Apeduct Bălţi – Sîngerei , Etapa III, Staţia de pompare şi Staţia de dezinfectare  ”cu 

costul total al investițiilor în sumă de 30 371 000, 49 mln. lei; 

2.  Se instituie comisia  de transmitere - primire a activelor în următoarea componență: 

Bîrsanu Ion – Președintele comisiei, vicepreședintele raionului; 

            Membrii comisiei: 

Banaru Octavian – Șef Direcție Finanțe; 

Țîbîrnă Vasile –Șef Secție CGCD; 

Doagă Ala –  Contabil-șef, Serviciul Financiar; 

Harabagiu Ion -  Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru; 

Donos Teodor – Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane; 

Sincovschi  Eugen – Director ÎM Indmetalcongaz; 

Iamandi Gheorghe – inginer ÎM Indmetalcongaz 

Gulcă Olga –  contabil ÎM Indmetalcongaz; 

Butnariuc Ion -  inginer ÎM Indmetalcongaz. 

3. Comisia de transmitere - primire(dl Bîrsanu Ion) va asigura  întocmirea actului  de 

transmitere – primire  a activelor și documentelor confirmative în   termen de 30 zile 

lucrătoare. 

4. Controlul asupra realizării deciziei date se pune în sarcina Comisiei Consultative pentru 

Economie, Finanțe și Buget (dl Ivan Cebotari)  și Comisiei Consultative pentru Construcții, 

Arhitectură, Gospodărie Comunală, Energie și Protecția Mediului (dl Alexandru 

Străjescu). 

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef SCGCD 

V. Țîbîrnă 
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Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă cu privire la  transmiterea activelor, proprietate 

publică a  raionului, obiectul nr. 4/19.P- 2014 „ Apeduct Bălţi – Sîngerei , Etapa III, Staţia de 

pompare şi Staţia de dezinfectare  ”  din gestiunea Aparatului Președintelui raionului  în gestiunea  

ÎM „Indmetalcongaz” 

  În temeiul prevederilor  art.43 alin. (d),(e) și art.77 alin (3) ale Legii privind administraţia publică 

locală nr.436/2006, Legeii privind delimitarea  proprietății publice  nr.29/2018, art.9, alin (2), p. 

(b) al 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,      

Consiliul raional,  

D E C I D E 

1. Se transmite cu titlu gratuit din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea 

ÎM „Indmetalcongaz” activele  proprietate publică a raionului - obiectul nr.  4/19.P- 2014 

„ Apeduct Bălţi – Sîngerei , Etapa III, Staţia de pompare şi Staţia de dezinfectare  ”cu 

costul total al investițiilor în sumă de  30 371 000, 49 mln. lei; 

2.  Se instituie comisia  de transmitere - primire a activelor în următoarea componență: 

Bîrsanu Ion – Președintele comisiei, vicepreședintele raionului; 

            Membrii comisiei: 

Banaru Octavian – Șef Direcție Finanțe; 

Țîbîrnă Vasile –Șef Secție CGCD; 

Doagă Ala –  Contabil-șef, Serviciul Financiar; 

Harabagiu Ion -  Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru; 

Donos Teodor – Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane; 

Sincovschi  Eugen – Director ÎM Indmetalcongaz; 

Iamandi Gheorghe – inginer ÎM Indmetalcongaz 

Gulcă Olga –  contabil ÎM Indmetalcongaz; 

Butnariuc Ion -  inginer ÎM Indmetalcongaz. 

3. Comisia de transmitere - primire(dl Bîrsanu Ion) va asigura  întocmirea actului  de 

transmitere – primire  a activelor și documentelor confirmative în   termen de 30 zile 

lucrătoare. 
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4. Controlul asupra realizării deciziei date se pune în sarcina Comisiei Consultative pentru 

Economie, Finanțe și Buget (dl Ivan Cebotari)  și Comisiei Consultative pentru Construcții, 

Arhitectură, Gospodărie Comunală, Energie și Protecția Mediului (dl Alexandru 

Străjescu). 

 

AU VOTAT: Pro – 23;        Contra – 0; Abținut – 3. 

Consilierul raional, Oleg Cernei a întrebat care e situația ce ține de conectarea or. Sîngerei la 

apeductul “Soroca-Bălți-Sîngerei”.  

Președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel a menționat că urmează ca reprezentanții 

Consiliului raional și ai or. Sîngerei să se întrunească într-o ședință comună de lucru, unde se va 

discuta tariful pentru furnizarea apei, iar până la 10.09.2020, va fi cunoscut rezultatul.  

 

36. S-A EXAMINAT: 36. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu 

de model DACIA LOGAN din proprietate publică privată a raionului (gestionar Aparatul 

Președintelui raionului) în gestiunea economică al IMSP   CS Sîngerei.  

Raportor: Gh. Chetrari - specialist superior Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică 

AU LUAT CUVÂNT: Gh. Chetrari a prezentat proiectul de decizie: 

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

serviciu de model DACIA  LOGAN din proprietate publică privată a raionului (gestiunar Aparatul 

Președintelui raionului) în gestiunea economică al IMSP CS Sîngerei”. 

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

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

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

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

Demersului IMSP CS Sîngerei privind alocarea unei unități de transport, pentru soluționarea 

problemei ce ține de transportul de serviciu, Consiliul raional   

 

        D E C I D E: 

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

LOGAN anul 2019, nr. de uzină UU1L5220162411605, nr. de înmatriculare ACR002, costul 

165850.00, lei  din proprietate publică privată a raionului (gestionar Aparatul Președintelui 

raionului) în gestiunea economică al IMSP  CS Sîngerei.  

      2. Se aprobă  transmiterea  automobilului Șkoda Rapid cu numărul  de  înmatriculare BZY 056 

în gestiunea vicepreședintelui în problemele  agriculturii,eficienței energetice și construcții 

    3 Se  instituie comisia de transmitere-primire a automobilelor  sus menționate în următoarea 
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componenţă: 

Ion Bîrsanu      -    Preşedintele comisiei, Vicepreşedintele raionului. 

         membrii comisiei: 

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

               Octavian Banaru  -  Șef, Direcţie Finanţe;                     

         Gheorge  Chetrari- Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică; 

         Eleonora  Tartacovschi – Șef IMSP CS  Sîngerei; 

         Eudochia – Șef, Serviciu Gospodărire IMSP  CS   Sîngerei; 

         Vera  Guțu - Contabil-şef, IMSP CS   Sîngerei. 

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

primire în termen de 30 zile lucrătoare. 

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

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

 

 PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Specialist superior, SATEE 

Gh. Chetrari 

 

Consilierul raional, Valeriu Badrajan a menționat că avizul Comisiei consultative pentru 

Economie, Finanţe şi Buget este pozitiv, cu propunerea de a transmite Centrului de Sănătate 

Sîngerei automobilul Skoda Rapid, considerînd că parametrii automobilului sunt mai potriviți 

pentru necesitățile colaboratorilor instituției date.  

Președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel  a menționat capacitatea automobilului 

DACIA, pe care o consideră mai bună, avînd în vedere că exploatarea sa va fi mai intensă, iar 

întreținerea mai puțin costisitoare. Dumnealui a expus fermitatea pentru propunerea dată, însă a 

evidențiat competența Consiliului raional, de a decide asupra acestei întrebări.  

Consilierul raional, Alexandru Străjescu a propus de a transmite automobilul  Skoda Rapid, 

Inspectoratului de Poliție Sîngerei, în gestiunea căruia s-a aflat.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a stipulat că aceste autoturisme se află la balanța Consiliului 

raional. Dl Oleg Cernei a spus că nu este necesar ca vicepreședinții raionului, să dispună de mașină 

de serviciu, interesîndu-se de către cine sunt compensate cheltuielile, atunci când acestea sunt 

utilizate în interes personal. Dumnealui a susținut ideea enunțată de consilierul Valeriu Badrajan.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a informat că avizele comisiilor 

consultative sunt cu titlu de recomandare, accentuînd despre necesitatea unei redacții noi a 

proiectului, atunci când consilierii avizează negativ documentul.  
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Ivan Cebotari, președintele Comisiei consultative pentru Economie, Finanţe şi Buget a 

menționat că șeful Serviciului Juridic și Resurse Umane, trebuia să informeze despre prevederile 

Regulamentului, în cadrul ședinței Comisiei.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a informat despre dreptul consilierilor de a propune modificări 

la proiectul de decizie.  

Președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel a anunțat despre necesitatea modificării 

practicii de a întocmi proiecte de decizii, astfel pentru viitor, raportorii vor înainta propunerile în 

cadrul ședințelor Comisiilor consultative de specialitate, iar consilierii vor elabora proiectul de 

decizie, ulterior fiind susținut în cadrul ședinței Consiliului raional. Dumnealui consideră că în așa 

mod se vor minimiza obiecțiile consilierilor.  

 Consilierul raional, Oleg Cernei a acceptat ideea expusă mai sus, reiterînd dreptul consilierilor 

de a iniția proiecte de decizie.  

 

Președintele ședinței, Tofan Gherasim a supus votului proiectul de decizie. 

AU VOTAT: Pro – 15;        Contra – 2; Abținut – 8. 

 

Consilierul raional, Oleg Cernei a anunțat despre insuficiența voturilor pentru ca decizia 

să fie adoptată în condițiile prevederilor art. 19 alin. (4) al legii nr. 436 din 28.12.2006 “deciziile 

privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), oraşului 

(municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării 

localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din 

străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi”. Dumnealui a solicitat explicația dlui 

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a menționat că această chestiune 

se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a stipulat că răspunsul funcționarului este greșit.  

Secretarul Consiliului raional, dl Vitalie Tabarcea a solicitat să se expună clar 

prevederile legale.  

Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a dat citire articolului 19 alin. (4) 

al Legii nr. 436 din 28.12.2006.  

Președintele ședinței, dl Tofan Gherasim a constatat că proiectul de decizie nu a 

întrunit numărul necesar de voturi. 

Consilierul raional, Ivan Cebotari a susținut propunerea consilierului raional Alexandru 

Străjescu, de a transmite mașina Skoda Rapid, către Inspectoratul de Poliție Sîngerei.  

Serghei Vatrici, șef Inspectoratul de Poliție Sîngerei, a înștiințat că la 02.07.2020 s-a 

adresat cu o cerere către Președintele raionului și Consiliul raional privind restituirea 

autotursimului Skoda Rapid,în gestiunea Inspectoartului.   

Președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel a informat despre expirarea 

contractului privind transmiterea automobilului în gestiunea Inspectoratului de Poliție Sîngerei, 

iar decizia privind direcționarea acestei mașini către o instituție, aparține Consiliului raional. 
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Totuși, dumnealui a remarcat părerea că necesitatea stringentă la moment este a Centrului de 

Sănătate Sîngerei, anunțînd că în gestiunea Inspectoartului de Poliție se află în prezent 2 mașini 

ale Consiliului raional Sîngerei.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a menționat despre oportunitatea prezentării în fața 

consilierilor și a demersului Inspectoratului de Poliție Sîngerei.  

Președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel a enunțat condițiile în care 

activează lucrătorii medicali în perioada pandemică, exprimînd siguranța că transmiterea acestei 

mașini va contribui la îmbunătățirea lor, reiterînd folosința de către IP Sîngerei, a 2 mașini 

transmise deja de Consiliul raional.  

Vicepreședintele raionului, Tudor Tutunaru a ținut să ofere o explicație în acest sens, 

accentuînd că fondatorul Centrului de Sănătate Sîngerei, este Consiliul raional Sîngerei, iar 

automobilul cu care se deplasează angajații în prezent, a atins un nivel înalt al uzurii.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a înaintat propunerea de a lipsi vicepreședinții raionului 

de autombile de serviciu, acestea fiind redirecționate către Centrul de Sănătate Sîngerei, Spitalul 

raional Sîngerei și Inspectoratul de Poliție Sîngerei.  

Președintele ședinței Tofan Gherasim, a îndemnat ca la ședința următoare să se 

întocmească alt proiect de decizie, privind transmiterea automobilului pentru Centrul de Sănătate 

Sîngerei.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a menționat că propunerea Comisiei consultative pentru 

economie, finanțe și buget, referitor la întrebarea dată nu a fost supusă votului.  

 

37. S-A EXAMINAT: 37. 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 Ecaterina Dumbravă. 

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 Dumbravă Ecaterina, cu împuterniciri de a semna deciziile în 

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

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

Preşedintele şedinţei dl Tofan Gherasim a menţionat că ORDINEA DE ZI este 

epuizată şi a anunţat închiderea lucrărilor şedinţei ordinare din 03.09.2020 
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La capitolul anunțuri, informații și declarații dl Grigore Corcodel, președintele raionului a 

remarcat nedumerirea privind lipsa unui consens asupra chestiunii privind   transmiterea cu titlu 

gratuit a automobilului de serviciu de model DACIA LOGAN din proprietate publică privată a 

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

Sîngerei.  Dumnealui a menționat că în așa situații este necesar de a fi echitabili și a exclude 

criteriile politice.  

Președintele raionului a oferit detalii despre un contract încheiat la 01 aprilie 2019, privind 

transmiterea în gestiune a Parcului Logistic Agro-industrial, fapt prin care a fost prejudiciat 

Consiliului raional.  

Dumnealui a spus că suma pagubei este impunătoare, fapt ce-l determină să demareze o 

procedură de recuperare a Parcului Logistic Agro-Industrial. Președintele raionului, a adus la 

cunoștința consilierilor că prin contractul semnat între părți, agentul economic ce l-a preluat, se 

obliga să asigure acest bun în sumă de 1 mln. euro. Dl Grigore Corcodel a relatat că acest punct 

prevăzut în contract nu este realizat până în prezent. Astfel, în caz de o situație imprevizibilă, 

precum calamitățile naturale, obiectul în cauză poate fi distrus, iar Consiliului raional nu-i vor fi 

recuperate investițiile. Pe lângă nerespectarea clauzelor contractului, bunurile transmise nu au fost 

corect fixate în actul de predare-primire. În acest sens, urmează să fie creată o comisie ce se va 

ocupa de inventarierea materialelor de care dispune obiectul, așa încât să se ofere o informație 

veridică.  

Președintele raionului a menționat că se va acționa în direcția rezilierii contractului, iar în 

caz de se va înainta cerința compensării cheltuielilor suportate pe parcurs, Consiliul raional 

Sîngerei, trebuie să fie pregătit pentru a le restitui.  

 

 

  

 Preşedintele şedinţei                      TOFAN Gherasim 

 

             CONTRASEMNAT:  

             Secretar al 

             Consiliului raional                                    TABARCEA Vitalie 
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