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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL SÎNGEREI  

CONSILIUL RAIONAL 

SÎNGEREI 

 

PROCES-VERBAL NR. 1 

al şedinţei ordinare a Consiliului raional 

din „23” Martie 2021 

 
Total membri 

Prezenţi 
Absenţi 

- 33 

- 33 
- 0 

(Lista de prezență se anexează) 

  

 

Mențiune: Ședința a fost prezidată de consilierul Ion Roșca. 
 

La invitația președintelui raionului au fost 

prezenți: vicepreședinții raionului; funcționarii din 

cadrul subdiviziunilor subordonate Consiliului raional 

și instituțiilor fondate de acesta; 

Au asistat la ședință: reprezentanții mass-media 

locali, consilier local al or. Sîngerei, dl Tudor 

Mocanu.  

(Fișa epidemiologică se anexează) 

 

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel, a salutat prezența și a îndemnat aleșii 

locali să respecte recomandările Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică. 

Ulterior, la propunerea dumnealui, cei prezenți au onorat simbolurile de stat și au ținut un 

minut de reculegere în memoria consilierului Vasile Bologan.  

Secretarul Consiliului raional, dl Vitalie Tabarcea, în urma efectuării apelului, a 

anunţat că în sală sunt prezenţi 33 consilieri raionali și că ședința este deliberativă. Apoi, 

dumnealui a informat că membrii Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică, au 

examinat demersul Președintelui raionului, privind posibilitatea convocării ședinței 

Consiliului raional și au adoptat Hotărârea nr. 32 din 22.03.2021, căreia i-a dat citire. (se 

anexează hotărârea) 

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel, a specificat că, în caz de cineva 

consideră că ședința este convocată contrar prevederilor legale, poate să refuze 

participarea la lucrările acesteia. În continuare, dumnealui a informat despre necesitatea 

alegerii președintelui ședinței. 
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Consilierii raionali, au propus candidatura dlui Vasili Marandiuc și a dlui Ion Roșca. 

Dl Vasili Marandiuc, a anunțat că-și retrage candidatura.  

Președintele raionului Sîngerei a supus 

votului candidatura dlui Ion Roșca: 

 

AU VOTAT: Pro – 33       Contra – 0 Abținut – 0 

 

S-A DECIS: De ales în calitate de Preşedinte al şedinţei ordinare din 23 martie 

2021, consilierul Ion Roșca. 

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

Consilierii raionali au propus următoarele candidaturi pentru Comisia de numărare a voturilor: 

Vasile Doga, Oleg Cernei, Anna Orlovscaia, Gheorghe Ichim.  

Consilierul raional, Oleg Cernei și-a retras candidatura.  

Consilierul raional, Gheorghe Ichim, a concretizat că nu este așezat la un loc potrivit pentru 

numărarea voturilor.  

Președintele ședinței, a spus votului candidaturile consilierilor Anna Orlovscaia și Vasile 

Doga.  

AU VOTAT: Pro – 33       Contra – 0 Abținut – 0 

Președintele ședinței, Ion Roșca a supus votului aprobarea Regulamentului de lucru al 

ședinței: 

- Pentru raportori și Preșședinți de comisii - 5-7 min; 

- Pentru întrebări/răspunsuri – 2-3 min ; 

- Pentru luări de cuvânt 2-3 min. ; 

- Pauza după 2 h de activitate 

Consilierul raional, Ion Galus, a accentuat că raportorii au prezentat proiectele de decizii în 

cadrul ședințelor Comisiilor consultative de specialitate. De aceea, în scopul reducerii timpuluiu 

ședinței ar fi oportun de a enunța subiectul, după care să se purceadă la sesiunea 

întrebări/răspunsuri.  

Președintele ședinței, Ion Roșca, a evidențiat că acest fapt rămâne la discreția consilierilor, în 

dependență de tematica proiectului. După aceasta, dumnealui a supus votului Regulamentul 

propus.  

AU VOTAT: Pro – 33             Contra – 0 Abținut – 0 

 

          Președintele ședinței, dl Ion Roșca a solicitat aprobarea ordinei de zi ca bază, propusă de 
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președintele raionului: 

1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier și operarea modificărilor în componența 

Comisiilor consultative de specialitate.  

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică 

2. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medicale din raionul Sîngerei.  

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

3. Cu privire la desemnarea Consiliului Administrativ al IMSP “Spitalul raional Sîngerei”. 

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

4. Cu privire la administrarea proprietății publice. 

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

5. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304-OT-107 din 26.01.2021. 

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

6. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului. 

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

7. Privind modificarea Deciziei nr. 10/6 din 19.12.2019 “Cu privire la constituirea Comisiei de 

disciplină pentru funcționarii publici numiți în funcții de către Consiliul raional”.  

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

8. Privind modificarea Deciziei nr. 10/4 din 19.12.2019 "Cu privire la instituirea Comisiei de 

concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional".  

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

9. Cu privire la implementarea Regulamentului privind numirea în bază de concurs a 

directorilor-adjuncți, contabililor-șefi și conducătorilor de subdiviziuni ai instituțiilor medico-

sanitare publice.  

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

10. Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a 

raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028.  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

11. Cu privire la aprobarea acordurilor adiționale. 

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

  12. Cu privire la aprobarea acordului adițional.  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

13. Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe.  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

14. Cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a bunului imobil 

(subsol).  

http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/SJRU_MODIFICARE_Comisie_concurs.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/SJRU_MODIFICARE_Comisie_concurs.docx
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Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

15. Cu privire la aprobarea încheierii contractelor de comodat.  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

16. Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă din 

conducta Soroca-Bălți-Sîngerei.  

Raportor: I. Butnariuc, consilier raional 

17. Cu privire la modificarea Statutului ÎM “Centrul Stomatologic raional Sîngerei”, aprobat prin 

decizia nr. 3/19 din 03.09.2020.  

Raportor: V. Serbușca, specialist principal Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

18. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea IP 

Gimnaziul “Grigore Vieru”.  

Raportor: S. Cușnir, director gimnaziu “Grigore Vieru” 

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

Secției Cultură.  

Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură 

20. Cu privire la edificarea bustului “Valeriu Gafencu”.  

Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură 

21. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul 

militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara-vara 2021 în secția administrativ-

militară a raionului Sîngerei. 

Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară 

22. Cu privire la acordul preluării bunurilor (materiale didactice și produse curriculare) din 

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

publică a raionului, administrarea (Direcția Educație).  

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație 

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

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcția 

Educație).  

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație 

24. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2021-2022.  

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație 

25. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea activității DASPF.  

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

26. Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu și a cuantumului plății pentru anul 2021.   
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Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

27. Cu privire la operarea modificărilor în anexa nr.2 “Componența nominală a Comisiei 

raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate” aprobată prin Decizia nr. 5/2 

din 18.10.2018 “Privind instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de suport 

monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”.  

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

28. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale 

pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate, instituită prin Decizia nr. 5/2 din 

18.10.2018.  

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

29. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020.  

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe  

30. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.  

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe 

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

raional.  

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică 

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

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

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică 

Anunţuri, informaţii şi declaraţii 

  

         AU VOTAT: Pro – 33              Contra – 0           Abținut – 0 

 

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

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

tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte, a propus ca din proiectul nr. 2 să 

fie exclus pct. 1.1.  

Președintele ședinței, dl Ion Roșca, a menționat că această idee va fi examinată odată cu 

prezentarea proiectului de raportor.   

Dna M. Bajura, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei, a solicitat 

includerea în ordinea de zi a următoarelor proiecte:  

- Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și 

funcționare, structurii Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.   

http://www.singerei.md/images/Proiecte_sedinta_decembrie_2020/Proiect_realizare_decizii_SAP.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_sedinta_decembrie_2020/Proiect_realizare_decizii_SAP.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_sedinta_decembrie_2020/Proiect_realizare_decizii_SAP.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Serviciu_Ingrijire_la_domiciliu.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Serviciu_Ingrijire_la_domiciliu.docx
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- Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare, 

structurii, efectivului-limită și organigramei Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii 

separați de părinți "Raza Soarelui".  

- Cu privire la aprobarea modificărilor în pct. 1.1., Regulamentul de organizare și funcționare 

a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități „Agape” 

din or. Sîngerei, al Deciziei nr.5/8 din 28 septembrie 2017. 

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

tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte, a menționat că acestea 

chestiuni au fost examinate în cadrul ședinței Comisiei și au obținut avizul pozitiv. 

Dl Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a solicitat includerea în 

ordinea de zi a următoarelor proiecte:  

- Cu privire la aprobarea acordului adițional la contractul de comodat; 

- Cu privire la modificarea condițiilor contractuale; 

- Cu privire la inițierea controlului activității IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei”; 

- Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT-111. Dumnealui, a cerut permisiunea ca la 

capitolul “Anunțuri, informații și declarații” să dea citire scrisorii parvenite de la Centrul 

Național Anticorpuție nr. 12/908 din 15.03.2021.  

 Consilierul raional, Gheorghe Cazacu, a expus părerea că subiectele suplimentare, nu 

trebuie incluse în ordinea de zi, fiindcă consilierii nu au avut timp suficient pentru a le studia 

minuțios.  

Președintele ședinței, Ion Roșca, a informat despre analiza acestor întrebări în cadrul 

ședințelor Comisiilor consultative de specialitate.  

 Consilierul raional, Oleg Cernei, a propus ca să fie excluse din ordinea de zi subiectele 

nr.1-8, așa încât acestea să nu influențeze activitatea instituțiilor medico-sanitare publice. 

Dumnealui a susținut poziția dlui Gheorghe Cazacu, privind respectarea termenului prevăzut de 

Legea privind transparența decizională.  

 Președintele ședinței, Ion Roșca, a supus votului propunerile parvenite din 

partea consilierilor: 

- Includerea în ordinea de zi a chestiunii nr. 33 “Cu privire la aprobarea în redacție 

nouă a Regulamentului de organizare și funcționare, structurii Serviciului de îngrijire 

socială la domiciliu. ” 

AU VOTAT: Pro – 23         Contra – 2        Abținut – 4 

 

- Includerea în ordinea de zi a chestiunii nr. 34 “Cu privire la aprobarea în redacție 

nouă a Regulamentului de organizare și funcționare, structurii, efectivului-limită și 

http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Raza_soarelui.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Raza_soarelui.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Raza_soarelui.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Serviciu_Ingrijire_la_domiciliu.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Serviciu_Ingrijire_la_domiciliu.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Serviciu_Ingrijire_la_domiciliu.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Raza_soarelui.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Raza_soarelui.docx
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organigramei Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți 

"Raza Soarelui".” 

AU VOTAT: Pro – 22         Contra – 1        Abținut – 3 

 

- Includerea în ordinea de zi a chestiunii nr. 35 “Cu privire la aprobarea modificărilor 

în pct. 1.1., Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de plasament 

temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități „Agape” din or. 

Sîngerei, al Deciziei nr.5/8 din 28 septembrie 2017.” 

AU VOTAT: Pro – 22         Contra – 1        Abținut – 4 

Consilierul raional, Petru Gherman, a stipulat că la procedura de vot trebuie să 

participe toți consilierii aleși.  

Secretarul Consiliului raional, Vitalie Tabarcea, a răspuns că un consilier nu are 

drept de vot, așa încât nu a fost votat primul proiecte de decizie “Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor 

consultative de specialitate”.  

- Includerea în ordinea de zi a chestiunii nr. 36 “Cu privire la aprobarea acordului 

adițional la contractul de comodat”. 

AU VOTAT: Pro – 24         Contra – 2        Abținut – 2 

 

Consilierul raional, Oleg Cernei a evidențiat că acest proiect a parvenit în cadrul 

ședinței și nu era corect să fie acceptat.  

- Includerea în ordinea de zi a chestiunii nr. 37 “Cu privire la modificarea condițiilor 

contractuale”. 

AU VOTAT: Pro – 22         Contra – 1        Abținut – 5 

 

- Includerea în ordinea de zi a chestiunii nr. 38 “Cu privire la inițierea controlului 

activității IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei””.  

AU VOTAT: Pro – 21         Contra – 8        Abținut – 2 

 

- Includerea în ordinea de zi a chestiunii nr. 39 “Cu privire la examinarea notificării 

nr. 1304/OT-111. Dumnealui, a cerut permisiunea ca la capitolul “Anunțuri, informații 

și declarații” să dea citire scrisorii parvenite de la Centrul Național Anticorpuție nr. 

12/908 din 15.03.2021”.  

AU VOTAT: Pro – 24         Contra – 3        Abținut – 2 

 

- Audierea la capitolul “Anunțuri, informații și declarații” a scrisorii nr. 12/908 din 

15.03.2021 parvenite de la Centrul Național Anticorupție.  

http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Raza_soarelui.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/PD-redactie_noua_Regulament_Raza_soarelui.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/suplimentar_DASPF__Regulament_Agape.docx
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AU VOTAT: Pro – 22         Contra – 2        Abținut – 4 

Consilierul raional, Gheorghe Cazacu, a specificat că informațiile pentru rubrica 

“Anunțuri, informații și declarații”, nu se supun votului.  

- Excluderea din ordinea de zi a proiectelor nr. 1-8:  

1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier și operarea modificărilor în 

componența Comisiilor consultative de specialitate.  

2. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medicale din raionul 

Sîngerei.  

3. Cu privire la desemnarea Consiliului Administrativ al IMSP “Spitalul raional 

Sîngerei”. 

4. Cu privire la administrarea proprietății publice. 

5. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304-OT-107 din 26.01.2021. 

6. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului. 

7. Privind modificarea Deciziei nr. 10/6 din 19.12.2019 “Cu privire la constituirea 

Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici numiți în funcții de către Consiliul 

raional”.  

8. Privind modificarea Deciziei nr. 10/4 din 19.12.2019 "Cu privire la instituirea Comisiei de 

concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul Consiliului 

raional".  

Președintele ședinței, dl Ion Roșca, a propus ca chestiunea nr. 1 să nu fie exclusă, deoarece în 

proiectul dat, se ia act de hotărârea emisă de Comisia Electorală Centrală.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a fost de acord să se supună votului doar excluderea 

chestiunilor nr. 2-8. 

AU VOTAT: Pro – 0         Contra – 19        Abținut – 5 

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

    

      1. S-A EXAMINAT: 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier și operarea 

modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate.  

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică 

AU LUAT CUVÂNT: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică, a prezentat proiectul: 

Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi 

operarea modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate”.  

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

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

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

4674 din 16.02.2021 ”Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional 

http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/SJRU_MODIFICARE_Comisie_concurs.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/SJRU_MODIFICARE_Comisie_concurs.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/SJRU_MODIFICARE_Comisie_concurs.docx
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Sîngerei”, Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de 

consilier,  

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei Electorale Centrale  nr. 4674 din 16.02.2021 ”Cu 

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

2. Se aprobă modificări în textul anexei nr.1 a deciziei Consiliului raional nr. 8/1 din 23.11.2019  

“Cu privire la aprobarea componenței nominale şi numerice a Comisiilor consultative de 

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

2.1.   Comisia consultativă pentru penru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului 

         -    sintagma ”Bologan Vasile” se substituie prin sintagma ”Guțu Victor”. 

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

aprobate. 

4. Secretarul Consiliului raional (dl Vitalie Tabarcea), va aduce la cunoştinţă persoanelor și 

factorilor de decizie interesate prevederile deciziei respective. 

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

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

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

                   

            Întocmit 

    Șef Secție Administrație Publică 

                    V. Tabarcea 
      

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

drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie. 

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

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

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

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

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

4674 din 16.02.2021 ”Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional 
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Sîngerei”, Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de 

consilier,  

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei Electorale Centrale  nr. 4674 din 16.02.2021 ”Cu 

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

2. Se aprobă modificări în textul anexei nr.1 a deciziei Consiliului raional nr. 8/1 din 23.11.2019  

“Cu privire la aprobarea componenței nominale şi numerice a Comisiilor consultative de 

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

2.1.   Comisia consultativă pentru penru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului 

         -    sintagma ”Bologan Vasile” se substituie prin sintagma ”Guțu Victor”. 

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

aprobate. 

4. Secretarul Consiliului raional (dl Vitalie Tabarcea), va aduce la cunoştinţă persoanelor și 

factorilor de decizie interesate prevederile deciziei respective. 

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

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

 

AU VOTAT: Pro – 33           Contra – 0       Abținut – 0 

   2. S-A EXAMINAT: 2. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medicale 

din raionul Sîngerei.  

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 aprobarea statelor de personal ale 

insituțiilor medicale din raionul Sîngerei”.  

 În temeiul art. 43 alin. (3), al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, art.4 al Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995, în baza p.16 lit.(c) al Regulamentelor 

Centrelor de Sănătate, 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1.  Se aprobă statele de personal, pentru anul 2021, ale instituţiilor publice, fondate de 

Consiliul raional, după cum urmează: 

   1.1. IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, conform anexei; 

         1.2. IMSP „Centrul de Sănătate Sîngerei”, conform anexei; 

         1.3. IMSP „Centrul de Sănătate  Drăgănești”, conform anexei; 
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         1.4. IMSP „Centrul de Sănătate  Cotiujenii Mici”, conform anexei; 

         1.5. IMSP „Centrul de Sănătate  Rădoaia”, conform anexei; 

         1.6. IMSP „Centrul de Sănătate  Sîngereii Noi”, conform anexei; 

         1.7. IMSP „Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi”, conform anexei; 

         1.8. IMSP „Centrul de Sănătate Biruința”, conform anexei; 

         1.9. IMSP „Centrul de Sănătate  Cubolta”, conform anexei; 

         1.10. IMSP „Centrul de Sănătate  Flămînzeni-Coșcodeni”, conform anexei; 

         1.11. IMSP „Centrul de Sănătate  Copăceni”, conform anexei; 

         1.12. IMSP „Centrul de Sănătate  Dumbrăvița”, conform anexei; 

         1.13. IMSP „Centrul de Sănătate Chișcăreni ”, conform anexei.    

2. Se desemnează Președintele raionului cu dreptul de a semna și a aproba statele de 

personal. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 

nr. 43), în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului  

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

4.  Prezenta decizie  întră în vigoare de la 01.01.2021, este valabilă pînă la 31.12.2021, 

se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale și  pe pagina web oficială a 

Consiliului raional Sîngerei. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

                       Întocmit 

  Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

                      T. Donos      

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

tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte, a menționat că avizul Comisiei 

este pozitiv, cu propunerea de a exclude pct.1.1 “IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, conform 

anexei”. Dumnealui a motivat că statele acestei instituții, prezentate spre aprobare au fost 

întocmite cu abateri de la Codul Muncii. Totodată,   

      Valeriu Badrajan, consilier raional, a întrebat dacă este necesar de a aproba statele de 

personal, trebuie adoptate anual.  

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

tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte a răspuns că în conformitate cu 

statutul instituției medico-sanitare publice, organigrama și statele de personal se aprobă anual. 

Consilierul raional, Oleg Cernei, a exprimat părerea privind excluderea acestui proiect 

din ordinea de zi.  

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie cu propunerea înaintată de 
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președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea 

sănătății, probleme sociale, turism și culte.  

 

 S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la aprobarea statelor de 

personal ale insituțiilor medicale din raionul Sîngerei”.  

 În temeiul art. 43 alin. (3), al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, art.4 al Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995, în baza p.16 lit.(c) al Regulamentelor 

Centrelor de Sănătate, 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1.  Se aprobă statele de personal, pentru anul 2021, ale instituţiilor publice, fondate de 

Consiliul raional, după cum urmează: 

         1.1. IMSP „Centrul de Sănătate Sîngerei”, conform anexei; 

         1.2. IMSP „Centrul de Sănătate  Drăgănești”, conform anexei; 

         1.3. IMSP „Centrul de Sănătate  Cotiujenii Mici”, conform anexei; 

         1.4. IMSP „Centrul de Sănătate  Rădoaia”, conform anexei; 

         1.5. IMSP „Centrul de Sănătate  Sîngereii Noi”, conform anexei; 

         1.6. IMSP „Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi”, conform anexei; 

         1.7. IMSP „Centrul de Sănătate Biruința”, conform anexei; 

         1.8. IMSP „Centrul de Sănătate  Cubolta”, conform anexei; 

         1.9. IMSP „Centrul de Sănătate  Flămînzeni-Coșcodeni”, conform anexei; 

         1.10. IMSP „Centrul de Sănătate  Copăceni”, conform anexei; 

         1.11. IMSP „Centrul de Sănătate  Dumbrăvița”, conform anexei; 

         1.12. IMSP „Centrul de Sănătate Chișcăreni ”, conform anexei.    

2. Se desemnează Președintele raionului cu dreptul de a semna și a aproba statele de 

personal. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 

nr. 43), în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului  

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

4.  Prezenta decizie  întră în vigoare de la 01.01.2021, este valabilă pînă la 31.12.2021, 

se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale și  pe pagina web oficială a 

Consiliului raional Sîngerei. 

AU VOTAT: Pro – 25            Contra – 0          Abținut – 5 
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3. S-A EXAMINAT: 3. Cu privire la desemnarea Consiliului Administrativ al IMSP “Spitalul 

raional Sîngerei”. 

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 desemnarea Consiliului Administrativ al 

IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei””, în scopul asigurării activității adecvate a insituției medicale, 

din motivul existenței suspiciunii de părtinire în componența Consiliului Administrativ al 

Spitalului raional Sîngerei. 

 În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii privind administrația publică locală nr. 436/ 2006, 

art.6 al Legii ocrotirii sănătății nr. 411/ 1995, pct.20 și pct.22, ale Regulamentului de organizare 

și funcționare al IMSP „Spitalul raional Sîngerei”, aprobat prin ordinul nr.789 din 13.10.2017 și 

coordonat prin decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 28.09.2017, 

DECIDE: 

1. Se  constiuie Consiliul Administrativ al IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei” în următoare 

componență: 

Președintele raionului Sîngerei, președintele Consiliului- Grigore Corcodel 

Reprezentantul colectivului de muncă al Spitalului raional- _____________ 

Reprezentantul colectivului de muncă al Spitalului raional- _____________ 

Reprezentantul asociației non guvernamentale din domeniul sănătății- ____________ 

Reprezentantul subdiviziunii de profil medical numit de fondator - Ion Galus 

2. Se abrogă pct. 3 din decizia nr. 5/10 din 28.09.2017 “Cu privire la coordonarea 

Regulamentului IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei””.  

3. Se abrogă pct. 1 al deciziei nr. 1/18 din 22.03.2018 ,,Privind modificarea Deciziei nr. 5/10           

           din 28 septembrie 2017 și nr. 6/9 din 23 noiembrie 2017.” 

4. Se stabilește că reprezentanții, vor fi confirmați după prezentarea actelor de delegare.              

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

pentru învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, problemele sociale, turism și 

cultură (dl Ion Galus). 

6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

PREŞEDINTE 

 Grigore CORCODEL 

                     Întocmit 

  Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

http://www.singerei.md/images/%C8%98edin%C8%9Ba_CR_22.03.18/Decizia_1.18_din__22.03.2018.doc
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                    T. Donos 

 

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, Valeriu Badrajan, a exprimat nedumerire față de necesitatea desemnării 

unui nou Consiliu Administrativ al IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, avînd în vedere că în 2017 

a fost aprobat component acestuia pentru o perioadă de 5 ani.  

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, 

ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte a spus că nu e corect ca odată cu 

desemnarea în funcție a unei alte persoane, aceasta să preia calitatea în Consiliului 

Administrativ, fără emiterea deciziei Consiliului raional.  

Consilierul raional, Oleg Cernei a menționat că dl Ion Galus, nu poate fi membru al Consiliului 

Administrativ, avînd în vedere că este angajat al instituției în cauză, astfel fiind în conflict de 

interese. Dumnealui a spus că este necesar de a examina și alte candidaturi, pentru calitatea de 

reprezentant al fondatorului în Consiliul de Administrare. În acest sens, dl Teodor Donos, șef 

Serviciu Juridic și Resurse Umane, a vorbit despre declarația de abținere, stipulată în Codul 

Administrativ.  

Președintele raionului, Grigore Corcodel, a evidențiat că dl Ion Galus, va reprezenta 

nemijlocit interesul fondatorului în Consiliul Administrativ.  

Consilierul raional, Ion Galus, a declarat că în cazul când se va accepta candidatura sa, 

dumnealui va sesiza Autoritatea Națională de Integritate, pentru a se expune față de existența sau 

inexistența conflictului de interese.  

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

Administrativ, privind persoanele care nu au dreptul să acționze într-o procedură administrativă.  

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie. 

 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la desemnarea Consiliului 

Administrativ al IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei””, în scopul asigurării activității adecvate a 

insituției medicale, din motivul existenței suspiciunii de părtinire în componența Consiliului 

Administrativ al Spitalului raional Sîngerei. 

 În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii privind administrația publică locală nr. 436/ 2006, 

art.6 al Legii ocrotirii sănătății nr. 411/ 1995, pct.20 și pct.22, ale Regulamentului de organizare 

și funcționare al IMSP „Spitalul raional Sîngerei”, aprobat prin ordinul nr.789 din 13.10.2017 și 

coordonat prin decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 28.09.2017, 

DECIDE: 
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1. Se  constiuie Consiliul Administrativ al IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei” în următoare 

componență: 

Președintele raionului Sîngerei, președintele Consiliului- Grigore Corcodel 

Reprezentantul colectivului de muncă al Spitalului raional- _____________ 

Reprezentantul colectivului de muncă al Spitalului raional- _____________ 

Reprezentantul asociației non guvernamentale din domeniul sănătății- ____________ 

Reprezentantul subdiviziunii de profil medical numit de fondator - Ion Galus 

2. Se abrogă pct. 3 din decizia nr. 5/10 din 28.09.2017 “Cu privire la coordonarea 

Regulamentului IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei””.  

3. Se abrogă pct. 1 al deciziei nr. 1/18 din 22.03.2018 ,,Privind modificarea Deciziei nr. 5/10           

           din 28 septembrie 2017 și nr. 6/9 din 23 noiembrie 2017.” 

4. Se stabilește că reprezentanții, vor fi confirmați după prezentarea actelor de delegare.              

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

pentru învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, problemele sociale, turism și 

cultură (dl Ion Galus). 

6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

AU VOTAT: Pro – 21         Contra – 0    Abținut – 9 

4. S-A EXAMINAT: 4. Cu privire la administrarea proprietății publice. 

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

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a prezentat proiectul de 

decizie:  

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

art. 9 al.1 lit (h) al Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și 

în conformitate cu art. 1234 alin. (1) al Codului Civil al RM 1107/2002, în baza solicitării 

DASPF din 11.02.2021, pentru asigurarea activității centrului de reabilitare, 

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se aprobă  încheierea contractului de comodat, asupra bunului  imobil cu suprafața de 

130 m.p. pe o perioadă de 3 ani, între Consiliul raional Sîngerei și Centrul de Reabilitare 

,,Luminița”. 

2. Se autorizează  Președintele  raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze contractul de comodat cu administratorul Centrului de reabilitare și 

resurse pentru copiii cu dizabilități ”Luminița”. 

http://www.singerei.md/images/%C8%98edin%C8%9Ba_CR_22.03.18/Decizia_1.18_din__22.03.2018.doc
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3. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

                          Întocmit 

     Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

                T. Donos 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, 

ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este 

pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: În temeiul art. 43 alin.(1) lit.(c,d), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală, art. 9 al.1 lit (h) al Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice și în conformitate cu art. 1234 alin. (1) al Codului Civil al RM 1107/2002, în 

baza solicitării DASPF din 11.02.2021, pentru asigurarea activității centrului de reabilitare, 

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se aprobă  încheierea contractului de comodat, asupra bunului  imobil cu suprafața de 

130 m.p. pe o perioadă de 3 ani, între Consiliul raional Sîngerei și Centrul de Reabilitare 

,,Luminița”. 

2. Se autorizează  Președintele  raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze contractul de comodat cu administratorul Centrului de reabilitare și 

resurse pentru copiii cu dizabilități ”Luminița”. 

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

pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

 

AU VOTAT: Pro – 23               Contra – 0               Abținut – 0 
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5. S-A EXAMINAT: 5. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304-OT-107 din 26.01.2021. 

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

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a prezentat proiectul de 

decizie: În scopul aplicării uniforme a legislației stabilite de Codul Administrativ, în legătură cu 

notificarea OT Bălți al Cancelariei de Stat, în temeiul art. 43 al.2 al Legii nr.436/2006 privind 

administrația publică locală, art.4 al Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătății,  

 Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia nr. 6/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la delegarea exercitării 

atribuțiilor de serviciu” după cum urmează. 

1.1. Se schimbă numărul p.1 în p.2, p.2. în p.3, p.3 în p.4. 

1.2. Se adaugă p.1 cu următorul conținut:  Se ia act de încetarea contractului individual 

de muncă nr.138-C din 17.12.2015 cu directorul IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei”dl. 

L.Brînză, fapt care va fi adus la cunoștință, prin dispoziția Președintelui de raion, la data 

expirării concediului anual acordat. 

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

pentru învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, problemele sociale, turizm și 

culte (dl I. Galus). 

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

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codul Administrativ 

al RM nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

                   T. Donos 

             Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie, 

ordine şi drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

Gheorghe Cazacu, consilier raional, a solicitat să se explice detaliat situația ce ține de 

raporturile de muncă ale directorului IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, dl Lilian Brînză.  

Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, a informat că contractul de 

management încheiat cu dl L. Brînză, a încetat la 17.12.2020. La această dată, dumnealui se afla 

în concediu de odihnă anual, iar în perioada acestuia a survenit și un concediu medical, fapt 
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despre care directorul instituției, nu a anunțat inițial. S-a menționat că raporturile de muncă cu dl  

L. Brînză au fost încetate la revenirea acestuia din concediul de odihnă, prin dispoziția 

Președintelui raionului din 25.01.2021 

Oleg Cernei, consilier raional, a întrebat de ce dlui L. Brînză i s-a acordat concediu de 

odihnă până la 07.01.2021, iar atribuțiile de serviciu ale dumnealui au fost delegate 

vicedirectorului, la 29.12.2020, prin decizia Consiliului raional nr. 6/1.  

Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, a explicat că delegarea atribuțiilor 

de serviciu dlui V. Malcoci, vicedirectorul IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, a fost necesară 

pentru a confirma dreptul la semnătură a vicedirectorului, care într-o perioadă de 5 ani nu a fost 

activate. Președintele raionului, a concretizat că este interesat de calitatea administrării instituției 

date.  

Valeriu Badrajan, consilier raional, a remarcat că era corect de acordat concediu de 

odihnă dlui L. Brînză, până la expirarea contractului de management.  

Petru Gherman, consilier raional, a propus încetarea dezbaterilor și votarea proiectului 

de decizie.  

Președintele ședinței a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  În scopul aplicării uniforme a legislației stabilite de Codul Administrativ, în 

legătură cu notificarea OT Bălți al Cancelariei de Stat, în temeiul art. 43 al.2 al Legii 

nr.436/2006 privind administrația publică locală, art.4 al Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătății,  

 Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia nr. 6/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la delegarea exercitării 

atribuțiilor de serviciu” după cum urmează. 

1.1. Se schimbă numărul p.1 în p.2, p.2. în p.3, p.3 în p.4. 

1.2. Se adaugă p.1 cu următorul conținut:  Se ia act de încetarea contractului individual 

de muncă nr.138-C din 17.12.2015 cu directorul IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei”dl. 

L.Brînză, fapt care va fi adus la cunoștință, prin dispoziția Președintelui de raion, la data 

expirării concediului anual acordat. 

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

pentru învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, problemele sociale, turizm și 

culte (dl I. Galus). 

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

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codul Administrativ 

al RM nr.116/2018. 
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AU VOTAT: Pro – 25                      Contra – 0                 Abținut – 5 

Oleg Cernei, consilier raional, a anunțat că dl L. Brînză a contestat actele în instanța de 

judecată, iar în așa caz nu este corectă adoptarea deciziei votate.  

6. S-A EXAMINAT: 6. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului. 

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

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane, a prezentat proiectul:     

Avînd în vedere nota informativă cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului.  

În temeiul art. 43 alin. (2), al Legii nr. 436 din 28.12.2006  privind administraţia publică locală, 

art. 4 alin. (2 1)  al Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995,   

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se desemnează Președintele de raion, ca persoană responsabilă a Consiliului raional 

Sîngerei, pentru exercitarea competenței privind numirea și eliberarea conducătorilor 

instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Sîngerei. 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

3. Controlul asupra realizării deciziei, 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 Serviciu Juridic și Resurse Umane 

                               T. Donos 

             Ruslan Delogramatic, președintele Comisiei consultative pentru Etică, legislaţie, 

ordine şi drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

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

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă cu privire la desemnarea persoanei responsabile 

a fondatorului.  

În temeiul art. 43 alin. (2), al Legii nr. 436 din 28.12.2006  privind administraţia publică locală, 

art. 4 alin. (2 1)  al Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995,   

            Consiliul raional, 
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DECIDE: 

1. Se desemnează Președintele de raion, ca persoană responsabilă a Consiliului raional 

Sîngerei, pentru exercitarea competenței privind numirea și eliberarea conducătorilor 

instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Sîngerei. 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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

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

Ion Galus). 

AU VOTAT: Pro – 22           Contra – 1           Abținut – 7 

7. S-A EXAMINAT:  7.   Privind modificarea Deciziei nr. 10/6 din 19.12.2019 “Cu privire la 

constituirea Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici numiți în funcții de către Consiliul 

raional”.  

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

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos a prezentat proiectul de decizie:   

Avînd în vedere nota informativă “Privind modificarea Deciziei nr. 10/6 din 19.12.2019 

„Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici numiţi în funcţii de 

către Consiliul raional””; 

În temeiul prevederilor deciziei Consiliului raional Sîngerei nr. 10/5 din 19.12.2019  

“Cu privire la modificarea Anexelor nr. 1 și 2 ale Deciziei nr. 2/1 din 05.04.2012 „Cu privire la 

organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi 

altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional””, Deciziei nr. 10/6 din 19.12.2019 „Cu 

privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici numiţi în funcţii de 

către Consiliul raional”, art. 43 din Legea nr. 436/006 privind administraţia publică locală; 

Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu privire la comisia de 

disciplină și în scopul asigurării eficiente a activității Comisiei de disciplină pentru funcţionarii 

publici numiţi în funcţii de către Consiliul raional Sîngerei.             

Consiliul raional, 

DECIDE: 
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1. Se  operează modificări  la Decizia  nr. 10/6 din 19.12.2019  „Cu privire la constituirea 

Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici numiţi în funcţii de către Consiliul raional”, 

după cum urmează: 

  1.1.  La pct. 1.2 sintagma ,,Aliona CRĂCIUN- Secretarul Comisiei, specialist principal, 

Serviciu Resurse  Umane”, se substituie cu sintagma ,,Angela MIHALIUC- Secretarul 

Comisiei, specialist principal Serviciu Juridic și Resurse Umane”. 

     1.2.  La pct. 1.4 sintagma ,,Anatolie POPESCU- șef Serviciu Juridic” , se substituie cu 

sintagma ,,Teodor DONOS, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane”. 

2. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea 

organizării şi realizării deciziei în cauză. 

3. Controlul realizării 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 Serviciu Juridic și Resurse Umane 

                 T. Donos 

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

drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă “Privind modificarea Deciziei nr. 10/6 

din 19.12.2019 „Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici 

numiţi în funcţii de către Consiliul raional””; 

În temeiul prevederilor deciziei Consiliului raional Sîngerei nr. 10/5 din 19.12.2019  

“Cu privire la modificarea Anexelor nr. 1 și 2 ale Deciziei nr. 2/1 din 05.04.2012 „Cu privire la 

organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi 

altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional””, Deciziei nr. 10/6 din 19.12.2019 „Cu 

privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici numiţi în funcţii de 

către Consiliul raional”, art. 43 din Legea nr. 436/006 privind administraţia publică locală; 

Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu privire la comisia de 
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disciplină și în scopul asigurării eficiente a activității Comisiei de disciplină pentru funcţionarii 

publici numiţi în funcţii de către Consiliul raional Sîngerei.             

Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

1. Se  operează modificări  la Decizia  nr. 10/6 din 19.12.2019  „Cu privire la constituirea 

Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici numiţi în funcţii de către Consiliul raional”, 

după cum urmează: 

  1.1.  La pct. 1.2 sintagma ,,Aliona CRĂCIUN- Secretarul Comisiei, specialist principal, 

Serviciu Resurse  Umane”, se substituie cu sintagma ,,Angela MIHALIUC- Secretarul 

Comisiei, specialist principal Serviciu Juridic și Resurse Umane”. 

     1.2.  La pct. 1.4 sintagma ,,Anatolie POPESCU- șef Serviciu Juridic” , se substituie cu 

sintagma ,,Teodor DONOS, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane”. 

2. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea 

organizării şi realizării deciziei în cauză. 

3. Controlul realizării 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 – 25                 Contra – 0               Abținut – 0 

 

8. S-A EXAMINAT: 8. Privind modificarea Deciziei nr. 10/4 din 19.12.2019 "Cu privire la 

instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din 

cadrul Consiliului raional".  

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

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos a prezentat proiectul de decizie:   

Avînd în vedere nota informativă “Privind modificarea Deciziei nr. 10/4 din 19.12.2019 „Cu 

privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de 

conducere din cadrul Consiliului raional””,  

În temeiul prevederilor Deciziei Consiliului raional Sîngerei nr. 10/5 din 19.12.2019  “Cu 

privire la modificarea Anexelor nr. 1 și 2 ale Deciziei nr. 2/1 din 05.04.2012 „Cu privire la 

organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi 

altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional””,  Deciziei nr. 10/4 din 19.12.2019 ”Cu 

privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de 

conducere din cadrul Consiliului raional”, art. 43 din Legea nr. 436/006 privind administraţia 

http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/SJRU_MODIFICARE_Comisie_concurs.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/SJRU_MODIFICARE_Comisie_concurs.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Proiecte_%C8%98edin%C8%9Ba_martie_2021/SJRU_MODIFICARE_Comisie_concurs.docx
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publică locală; Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcției publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public și în scopul asigurării eficiente a activității Comisiei pentru funcţionarii 

publici numiţi în funcţii de către Consiliul raional Sîngerei,             

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se  operează modificări  la Decizia  nr. 10/4 din 19.12.2019 ”Cu privire la 

instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din 

cadrul Consiliului raional”, după cum urmează: 

1.1.  La pct. 1.2 sintagma ,,Aliona CRĂCIUN- Secretarul Comisiei, specialist 

principal, Serviciu Resurse  Umane”, se substituie cu sintagma ,,Angela MIHALIUC- Secretarul 

Comisiei, specialist principal Serviciul Juridic și Resurse Umane”. 

1.2.  La pct. 1.7 sintagma ,,Anatolie POPESCU- șef Serviciu Juridic”, se 

substituie cu sintagma ,,Teodor DONOS, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane”. 

2. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de 

asigurarea organizării şi realizării deciziei în cauză. 

3. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei 

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

                                                                      

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

              Întocmit 

Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

           T. Donos 

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

drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.  

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă “Privind modificarea Deciziei nr. 10/4 din 

19.12.2019 „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice 

vacante de conducere din cadrul Consiliului raional””,  

În temeiul prevederilor Deciziei Consiliului raional Sîngerei nr. 10/5 din 19.12.2019  “Cu 

privire la modificarea Anexelor nr. 1 și 2 ale Deciziei nr. 2/1 din 05.04.2012 „Cu privire la 
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organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi 

altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional””,  Deciziei nr. 10/4 din 19.12.2019 ”Cu 

privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de 

conducere din cadrul Consiliului raional”, art. 43 din Legea nr. 436/006 privind administraţia 

publică locală; Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcției publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public și în scopul asigurării eficiente a activității Comisiei pentru funcţionarii 

publici numiţi în funcţii de către Consiliul raional Sîngerei,             

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se  operează modificări  la Decizia  nr. 10/4 din 19.12.2019 ”Cu privire la instituirea 

Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul 

Consiliului raional”, după cum urmează: 

1.1.  La pct. 1.2 sintagma ,,Aliona CRĂCIUN- Secretarul Comisiei, specialist 

principal, Serviciu Resurse  Umane”, se substituie cu sintagma ,,Angela MIHALIUC- Secretarul 

Comisiei, specialist principal Serviciul Juridic și Resurse Umane”. 

1.2.  La pct. 1.7 sintagma ,,Anatolie POPESCU- șef Serviciu Juridic”, se 

substituie cu sintagma ,,Teodor DONOS, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane”. 

2. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de 

asigurarea organizării şi realizării deciziei în cauză. 

3. Controlul asupra realizării deciziei în cauză, se pune în sarcina Comisiei 

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

                                                                      

AU VOTAT: Pro –   27              Contra – 0                  Abținut – 0 

Notă: La ora 1124, consilierul raional Tofan Gherasim a părăsit sala pentru ședințe, iar la 

ora 1126 a revenit. .  

9. S-A EXAMINAT: Cu privire la implementarea Regulamentului privind numirea în bază de 

concurs a directorilor-adjuncți, contabililor-șefi și conducătorilor de subdiviziuni ai instituțiilor 

medico-sanitare publice.  

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

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos a prezentat proiectul de decizie:   

 În temeiul art.43 alin. (2)  al Legii privind administrația publică locală nr. 436/ 

2006 și a ordinului 1143 din 14.11.2012 al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, 

         Consiliul Raional,                                                    
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DECIDE: 

1.  Se aprobă Regulamentul privind numirea în bază de concurs a directorilor adjuncți, 

contabili-șefi și conducătorilor de subdiviziuni ai instituțiilor medico – sanitare 

publice. (anexa 1)  

2. Se impune managerilor IMSP implementarea deciziei date și aducerea în concordanță cu 

decizia dată a actelor normative instituționale.  

3. Se desemnează responsabil de organizarea realizării prezentei decizii, vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și 

culte (dl Ion Galus). 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

                   Întocmit 

Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

                T. Donos 

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.  

Oleg Cernei, consilier raional, a întrebat ce prevede Regulamentul instituției medico sanitare-

publice referitor la procedura de numire a directorilor-adjuncți.  

T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a răspuns că directorul IMSP, numește 

vicedirectorul în stricta coordonare cu fondatorul. Ion Galus, consilier raional a confirmat cele 

expuse de T. Donos.  

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie.  

S-A DECIS:  În temeiul art.43 alin. (2)  al Legii privind administrația publică locală 

nr. 436/ 2006 și a ordinului 1143 din 14.11.2012 al Ministerului Sănătății al Republicii 

Moldova, 

         Consiliul Raional,                                                    

DECIDE: 

1.  Se aprobă Regulamentul privind numirea în bază de concurs a directorilor adjuncți, 

contabili-șefi și conducătorilor de subdiviziuni ai instituțiilor medico – sanitare 

publice. (anexa 1)  
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2. Se impune managerilor IMSP implementarea deciziei date și aducerea în concordanță cu 

decizia dată a actelor normative instituționale.  

3. Se desemnează responsabil de organizarea realizării prezentei decizii, vicepreședintele 

raionului (dl Tudor Tutunaru). 

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

pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și 

culte (dl Ion Galus). 

AU VOTAT: Pro – 27                     Contra – 0         Abținut – 3 

 

10. S-A EXAMINAT: 10.  Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a Strategiei de  

dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028.  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

AU LUAT CUVÂNT: L. Cucoș a prezentat proiectul de decizie:   

În scopul satisfacerii  interesului general al cetățenilor raionului, precum și asigurării bunei 

colaborări cu autoritățile publice din cadrul raionului Sîngerei la elaborarea  Stategiei de 

dezvoltare  socio-economică  a raionului pentru perioada anilor  2021 - 2028  (în continuare 

Strategia raionului), în temeiul art. 53 și art 54  al Legii nr. 436/2006 „Privind administraţia 

publică locală”,  art.4 al Legii nr. 435/2006 ,,Privind descentralizarea administrativă’’, 

            Consiliul raional Sîngerei , 

DECIDE: 

1.  Se aprobă componența nominală a grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei      

raionului conform anexei nr.1. 

1.3. În perioada elaborării Strategiei raionului se vor întruni și desfășura ședințe ale 

grupului de lucru împreună cu entitățile solicitate, cât și cu autoritățile publice 

locale. 

1.4. Autoritățile publice din cadrul raionului Sîngerei la solicitarea grupului de lucru vor 

prezenta informațiile necesare, aferente Strategiei pentru dezvoltarea socio-

economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028. 

1.5. În caz de eliberare a membrului grupului de lucru din funcția deținută, atribuțiile 

acestuia vor fi exercitate de persoana nou desemnată în funcția respectivă. 

2. Președintele raionului va încheia contract de achiziționare a serviciilor de elaborare 

a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului, pentru anii 2021 – 2028. 

3. Direcția Finanțe, va identifica sursa de finanțare pentru achitarea surselor financiare 

prevăzute de prestarea serviciilor de elaborare a strategiei.  
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4. Control asupra realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, finanțe  și buget (dl I. Cebotari). 

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

nr.43)  în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codul 

Administrativ  al  RM nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 
   Întocmit 

Șef DEAI 

L. Cucoș 

 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: În scopul satisfacerii  interesului general al cetățenilor raionului, precum și 

asigurării bunei colaborări cu autoritățile publice din cadrul raionului Sîngerei la elaborarea  

Stategiei de dezvoltare  socio-economică  a raionului pentru perioada anilor  2021 - 2028  (în 

continuare Strategia raionului), în temeiul art. 53 și art 54  al Legii nr. 436/2006 „Privind 

administraţia publică locală”,  art.4 al Legii nr. 435/2006 ,,Privind descentralizarea 

administrativă’’, 

            Consiliul raional Sîngerei , 

DECIDE: 

1.  Se aprobă componența nominală a grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei      

raionului conform anexei nr.1. 

3.1. În perioada elaborării Strategiei raionului se vor întruni și desfășura ședințe ale 

grupului de lucru împreună cu entitățile solicitate, cât și cu autoritățile publice 

locale. 

3.2. Autoritățile publice din cadrul raionului Sîngerei la solicitarea grupului de lucru vor 

prezenta informațiile necesare, aferente Strategiei pentru dezvoltarea socio-

economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028. 

3.3. În caz de eliberare a membrului grupului de lucru din funcția deținută, atribuțiile 

acestuia vor fi exercitate de persoana nou desemnată în funcția respectivă. 

4. Președintele raionului va încheia contract de achiziționare a serviciilor de elaborare 

a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului, pentru anii 2021 – 2028. 
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5. Direcția Finanțe, va identifica sursa de finanțare pentru achitarea surselor financiare 

prevăzute de prestarea serviciilor de elaborare a strategiei.  

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

pentru Economie, finanțe  și buget (dl I. Cebotari). 

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

nr.43)  în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codul 

Administrativ  al  RM nr.116/2018. 

 

AU VOTAT: Pro – 29                      Contra – 0                  Abținut – 0 

 

11. S-A EXAMINAT: 11. Cu privire la aprobarea acordurilor adiționale. 

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

L. Cucoș, șef DEAI, a prezentat proiectul de decizie: Avînd în vedere nota informativă  „Cu 

privire la aprobarea  acordurilor adiționale”; 

  În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia 

publică locală”, art.12 lit.d) al Legii nr. 121 din 04.05.2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice”, art. 1251 și 1280 ale Codului Civil al RM, precum şi în baza Deciziei 

Consiliului raional Sîngerei nr. 8/14 din 15.12.2016 „Cu privire la darea în locațiune a bunurilor 

proprietate publică a raionului administrate de IMSP raionale” și Demersul IMSP “ Spitalul 

raional Sîngerei” nr.105 din 22.02.2021 cu număr de înregistrare 02/1-11/245 din 22.02.2021, 

prin care se solicită prelungirea contractelor de locațiune prin  acord adițional  între  IMSP 

“Spitalul raional Sîngerei”  și  solicitanții locațiunii, 

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1.  Se aprobă acordurile adiționale la contractele de locațiune, după cum urmează: 

1.1 Acordul adițional al Contractului de locațiune nr. 1/17 din 01.04.2017 între IMSP “Spitalul 

raional Sîngerei” și Asociația Obștească Centrul de promovare a Sănătății și Educației pentru 

Sănătate „Sănătatea”, a încăperii cu suprafața de 30,7m2 din incinta IMSP „Spitalul raional 

Sîngerei”, nr. cadastral 7401502203 utilizată pentru instalarea echipamentului necesar difuzării 

postului de radiou Jurnal FM, pe o perioadă de 4 ani, cu achitarea  chiriei calculate conform legii 

bugetului de stat pentru anul 2021. 

1.2 Acordul adițional al contractului de locaține nr. 3/17 din 01.04.2017 între IMSP “Spitalul 

raional Sîngerei” și Gorbuli Ecaterina, a încăperii cu suprafața de 25m2 din incinta IMSP 

“Spitalul raional Sîngerei”, nr. cadastral 7401502203 utilizată pentru comercializarea mărfurilor 
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funerare, pe o perioadă de 4 ani, cu achitarea  chiriei calculate conform legii bugetului de stat 

pentru anul 2021. 

2.  Se autorizează Președintele raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze acordurile adiționale. 

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

Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

4.  Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

   Întocmit 

Șef DEAI 

L. Cucoș 

 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea  acordurilor 

adiționale”; 

  În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia 

publică locală”, art.12 lit.d) al Legii nr. 121 din 04.05.2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice”, art. 1251 și 1280 ale Codului Civil al RM, precum şi în baza Deciziei 

Consiliului raional Sîngerei nr. 8/14 din 15.12.2016 „Cu privire la darea în locațiune a bunurilor 

proprietate publică a raionului administrate de IMSP raionale” și Demersul IMSP “ Spitalul 

raional Sîngerei” nr.105 din 22.02.2021 cu număr de înregistrare 02/1-11/245 din 22.02.2021, 

prin care se solicită prelungirea contractelor de locațiune prin  acord adițional  între  IMSP 

“Spitalul raional Sîngerei”  și  solicitanții locațiunii, 

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1.  Se aprobă acordurile adiționale la contractele de locațiune, după cum urmează: 

1.1 Acordul adițional al Contractului de locațiune nr. 1/17 din 01.04.2017 între IMSP “Spitalul 

raional Sîngerei” și Asociația Obștească Centrul de promovare a Sănătății și Educației pentru 

Sănătate „Sănătatea”, a încăperii cu suprafața de 30,7m2 din incinta IMSP „Spitalul raional 
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Sîngerei”, nr. cadastral 7401502203 utilizată pentru instalarea echipamentului necesar difuzării 

postului de radiou Jurnal FM, pe o perioadă de 4 ani, cu achitarea  chiriei calculate conform legii 

bugetului de stat pentru anul 2021. 

1.2 Acordul adițional al contractului de locaține nr. 3/17 din 01.04.2017 între IMSP “Spitalul 

raional Sîngerei” și Gorbuli Ecaterina, a încăperii cu suprafața de 25m2 din incinta IMSP 

“Spitalul raional Sîngerei”, nr. cadastral 7401502203 utilizată pentru comercializarea mărfurilor 

funerare, pe o perioadă de 4 ani, cu achitarea  chiriei calculate conform legii bugetului de stat 

pentru anul 2021. 

2.  Se autorizează Președintele raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze acordurile adiționale. 

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

Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

4.  Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

AU VOTAT: Pro – 25                    Contra – 0         Abținut – 0 

12. S-A EXAMINAT: 12. . Cu privire la aprobarea acordului adițional.  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

AU LUAT CUVÂNT: L. Cucoș, șef DEAI, a prezentat proiectul de decizie:   

        În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia 

publică locală”, art.12 lit.d) al Legii nr. 121 din 04.05.2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice”, art. 1251 și art. 1280 ale Codului Civil al RM, precum şi în baza Deciziei 

Consiliului raional Sîngerei nr.4/16 din 02.10.2014 ,,Privind expunerea la licitație a bunurilor 

proprietate publică a raionului’’ și conform cererii nr.01 din 27.01.2021 a dlui Golic Rodion ( 

director ÎI ,,Golic Rodion”), prin care se solicită prelungirea contractului de locațiune prin  

acordul adițional  între  Consiliul raional Sîngerei și  ÎI ,,Golic Rodion”,  

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se aprobă acordul adițional la contractul de locațiune nr.63 din 15.04.2015 între Consiliul 

raional Sîngerei și ÎI ”Golic Rodion” a încăperii cu suprafața de 12,2 m2 din incinta  

IMSP ”Centrul de Sănătate Rădoaia”, nr. cadastral 7468117.020.01, utilizată pentru 

acordarea  asistenței medicale  stomatologice, pe o perioadă de 3 ani, cu achitarea  chiriei 

calculate conform legii bugetului de stat a anului de gestiune la contul Consiliului 

Raional Sîngerei. 

2. Se autorizează  Președintele  raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze acordul adițional. (conform anexei)  
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3. Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

         Întocmit 

      Șef DEAI 

       L. Cucoș 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind 

administraţia publică locală”, art.12 lit.d) al Legii nr. 121 din 04.05.2007 ”Privind administrarea 

şi deetatizarea proprietăţii publice”, art. 1251 și art. 1280 ale Codului Civil al RM, precum şi în 

baza Deciziei Consiliului raional Sîngerei nr.4/16 din 02.10.2014 ,,Privind expunerea la licitație 

a bunurilor proprietate publică a raionului’’ și conform cererii nr.01 din 27.01.2021 a dlui Golic 

Rodion ( director ÎI ,,Golic Rodion”), prin care se solicită prelungirea contractului de locațiune 

prin  acordul adițional  între  Consiliul raional Sîngerei și  ÎI ,,Golic Rodion”,  

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se aprobă acordul adițional la contractul de locațiune nr.63 din 15.04.2015 între Consiliul 

raional Sîngerei și ÎI ”Golic Rodion” a încăperii cu suprafața de 12,2 m2 din incinta  

IMSP ”Centrul de Sănătate Rădoaia”, nr. cadastral 7468117.020.01, utilizată pentru 

acordarea  asistenței medicale  stomatologice, pe o perioadă de 3 ani, cu achitarea  chiriei 

calculate conform legii bugetului de stat a anului de gestiune la contul Consiliului 

Raional Sîngerei. 

2. Se autorizează  Președintele  raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze acordul adițional. (conform anexei)  

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

pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

AU VOTAT: Pro – 28                   Contra – 0         Abținut – 0 
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13. S-A EXAMINAT: 13. Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a 

fondului de locuințe.  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

AU LUAT CUVÂNT: L. Cucoș, șef DEAI, a prezentat proiectul de decizie:   

În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”, 

art. 4 alin. (1) lit. c), alin. (2) al Legii  privatizării fondului de locuințe nr. 1324/1993, demersul 

nr. 18-2-5/21 din 14.01.2021 al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, din motivul necesității 

examinării cererilor privind privatizarea fondului locativ,  

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Decizia nr. 4/9 din 12.11.2020 “Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea 

fondului de locuințe” și actelor aferente activității întreprinderii respective”, se modifică 

după cum urmează: 

1.1 La pct. 1, sintagma “Iurie Cojuhari, reprezentantul organului de supraveghere 

antiincendiară” se substituie cu sintagma “ Serghei Mironciuc și Ion Rusuhan – 

inspectorii principali din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică”; 

2. Se deleagă cu dreptul de a semna actele necesare pentru privatizarea fondului de locuințe, 

inclusiv contractul de vînzare-cumparare, transmitere - primire a locuinței în proprietate 

privată – Președintele raionului, dl Grigore CORCODEL.   

3. Se desemnează Vicepreședintele raionului (Iulian Erimei), Președintele Comisiei raionale 

pentru privatizare a fondului de locuințe, responsabil de asigurarea organizării şi realizării 

deciziei în cauză. 

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

economie, finanţe şi buget (dl I. CEBOTARI).   

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 
     Întocmit 

    Șef DEAI 

    L. Cucoș 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 „Privind administraţia 

publică locală”, art. 4 alin. (1) lit. c), alin. (2) al Legii  privatizării fondului de locuințe nr. 

1324/1993, demersul nr. 18-2-5/21 din 14.01.2021 al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, din 

motivul necesității examinării cererilor privind privatizarea fondului locativ,  

Consiliul raional, 

DECIDE: 
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5. Decizia nr. 4/9 din 12.11.2020 “Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea 

fondului de locuințe” și actelor aferente activității întreprinderii respective”, se modifică 

după cum urmează: 

1.2 La pct. 1, sintagma “Iurie Cojuhari, reprezentantul organului de supraveghere 

antiincendiară” se substituie cu sintagma “ Serghei Mironciuc și Ion Rusuhan – 

inspectorii principali din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică”; 

6. Se deleagă cu dreptul de a semna actele necesare pentru privatizarea fondului de locuințe, 

inclusiv contractul de vînzare-cumparare, transmitere - primire a locuinței în proprietate 

privată – Președintele raionului, dl Grigore CORCODEL.   

7. Se desemnează Vicepreședintele raionului (Iulian Erimei), Președintele Comisiei raionale 

pentru privatizare a fondului de locuințe, responsabil de asigurarea organizării şi realizării 

deciziei în cauză. 

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

economie, finanţe şi buget (dl I. CEBOTARI).   

AU VOTAT: Pro – 29       Contra – 0                        Abținut – 0 

 

14. S-A EXAMINAT: 14. Cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de 

locațiune a bunului imobil (subsol).  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

AU LUAT CUVÂNT: L. Cucoș, șef DEAI, a prezentat proiectul de decizie:   

 În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 “Privind administraţia publică locală”, 

Legii nr. 121/2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” și în conformitate 

cu  Hotărârea nr. 136/2009 din 10.02.2009 ,,Cu privire la aprobarea  Regulamentului  privind 

licitațiile cu strigare și cu reducere’’și pentru a presta  servicii populației raionului. 

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se expune la licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a bunului imobil (subsol) 

proprietate publică a raionului cu nr.cadastral 7401509.065.01 și suprafața de 247,5 m2 

prin licitație publică pentru a presta servicii populației raionului .  

2. Se instituie Comisia pentru organizarea și desfășurarea licitației  în următoarea 

componență:   

Iulian  Erimei        - Președintele Comisiei, Vicepreședintele  raionului; 

Svetlana Crișavițchi - Secretarul Comisie (fără drept de vot), Specialist superior, Direcția  

                                      Economie și Atragerea Investițiilor; 

            Lilia Cucoș                - Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor; 

Teodor  Donos           - Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane; 

Octavian Banaru       -  Șef Direcție Finanțe; 
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Ion Harabagiu           - specialist principal, Direcția Agricultură Construcții și Urbanism; 

Vasile Țîbîrnă            - Șef Secție Gospodării Comunale și Drumuri; 

Lilian Brînză            -  IMSP Spiatalul raional Sîngerei. 

3. Președintele comisiei (dl Erimei Iulian),va desfășura licitația publică în conformitate  cu 

legislația  în vigoare.          

4. Se autorizează  Președintele  raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze contractul de locațiune cu persoana care va câștiga procedura de 

licitație.  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei 

consultative pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

    Întocmit 

   Șef DEAI 

   L. Cucoș 

 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 “Privind administraţia publică 

locală”, Legii nr. 121/2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” și în 

conformitate cu  Hotărârea nr. 136/2009 din 10.02.2009 ,,Cu privire la aprobarea  

Regulamentului  privind licitațiile cu strigare și cu reducere’’și pentru a presta  servicii 

populației raionului. 

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se expune la licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a bunului imobil (subsol) 

proprietate publică a raionului cu nr.cadastral 7401509.065.01 și suprafața de 247,5 m2 

prin licitație publică pentru a presta servicii populației raionului .  

2. Se instituie Comisia pentru organizarea și desfășurarea licitației  în următoarea 

componență:   

Iulian  Erimei        - Președintele Comisiei, Vicepreședintele  raionului; 
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Svetlana Crișavițchi - Secretarul Comisie (fără drept de vot), Specialist superior, Direcția  

                                      Economie și Atragerea Investițiilor; 

            Lilia Cucoș                - Șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor; 

Teodor  Donos           - Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane; 

Octavian Banaru       -  Șef Direcție Finanțe; 

Ion Harabagiu           - specialist principal, Direcția Agricultură Construcții și Urbanism; 

Vasile Țîbîrnă            - Șef Secție Gospodării Comunale și Drumuri; 

Lilian Brînză            -  IMSP Spiatalul raional Sîngerei. 

3. Președintele comisiei (dl Erimei Iulian),va desfășura licitația publică în conformitate  cu 

legislația  în vigoare.          

4. Se autorizează  Președintele  raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze contractul de locațiune cu persoana care va câștiga procedura de 

licitație.  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei 

consultative pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018.       

 

AU VOTAT: Pro – 27                        Contra – 0 Abținut – 0 

 

15. S-A EXAMINAT: 15. Cu privire la aprobarea încheierii contractelor de comodat.  

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

AU LUAT CUVÂNT: L. Cucoș, șef DEAI, a prezentat proiectul de decizie:   

Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea  încheierii  contractelor de 

comodat” a bunurilor proprietate a Consiliului raional; 

 În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, art.12 lit.d) al Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice,  art.6 lit.e1) al Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28 martie 1995, precum şi 

în baza Demersului nr.01-15/300 din 18.02.2020 al IMSP “Centrul Național de Asistență 

Medicală Urgentă Prespitalicească”,  

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se aprobă acordul încheierii contractelor de comodat între  IMSP “Centrul Național de 

Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” şi Consiliul raional Sîngerei, pentru 
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transmiterea acestora în folosinţă temporară cu titlu gratuit, în scopul prestării serviciilor 

de asistență medicală urgentă populației pe un termen de 10 ani, cu achitarea serviciilor 

comunale a următoarelor încăperi:  

- Nr. 15, nr,22, nr.23 nr.24, nr.25, nr.26, nr.27, nr.28 cu suprafaţa totală de 

131,2 m2, cu nr. cadastral 7460303.382.01; 

- Bunul imobil (construcții auxiliare, garaj) cu suprafaţa totală de 80,5 m2, cu 

nr. cadastral  7460303.382.02; 

2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului  (dl Corcodel Grigore) să semneze contractele de 

comodat. 

3. Se desemnează responsabil de organizarea și monitorizarea executării deciziei în cauză 

Vicepreședintele raionului (dl Erimei Iulian). 

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

pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

           Întocmit 

         Șef DEAI 

          L. Cucoș 

 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea  încheierii  

contractelor de comodat” a bunurilor proprietate a Consiliului raional; 

 În temeiul art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, art.12 lit.d) al Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice,  art.6 lit.e1) al Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28 martie 1995, precum şi 

în baza Demersului nr.01-15/300 din 18.02.2020 al IMSP “Centrul Național de Asistență 

Medicală Urgentă Prespitalicească”,  

            Consiliul raional, 
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DECIDE: 

1. Se aprobă acordul încheierii contractelor de comodat între  IMSP “Centrul Național de 

Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” şi Consiliul raional Sîngerei, pentru 

transmiterea acestora în folosinţă temporară cu titlu gratuit, în scopul prestării serviciilor 

de asistență medicală urgentă populației pe un termen de 10 ani, cu achitarea serviciilor 

comunale a următoarelor încăperi:  

- Nr. 15, nr,22, nr.23 nr.24, nr.25, nr.26, nr.27, nr.28 cu suprafaţa totală de 

131,2 m2, cu nr. cadastral 7460303.382.01; 

- Bunul imobil (construcții auxiliare, garaj) cu suprafaţa totală de 80,5 m2, cu 

nr. cadastral  7460303.382.02; 

2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului  (dl Corcodel Grigore) să semneze contractele de 

comodat. 

3. Se desemnează responsabil de organizarea și monitorizarea executării deciziei în cauză 

Vicepreședintele raionului (dl Erimei Iulian). 

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

pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

 

AU VOTAT: Pro – 30;        Contra – 0;   Abținut – 8. 

 

16. S-A EXAMINAT: 16. Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei.  

Raportor: I. Butnariuc, consilier raional 

AU LUAT CUVÂNT: I. Butnariuc, a prezentat proiectul de decizie:   

      Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la aprobarea  tarifului unic pentru serviciul 

public  de alimentare cu apă  potabilă  din conducta Soroca - Bălţi – Sîngerei”, în temeiul art.43 

alin.(1) lit. q) și alin. (2) din Legea nr.436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația publică 

locală,  art. 20 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, art. 

8 alin (1), lit.c), art.35 alin.(5), (52) din Legea  nr. 303 din 13.12.2013, privind serviciul  public 

de  alimentare cu apă şi canalizare, în baza punctului 49 (1) din Metodologia  de determinare, 

aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi 

epurare  a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrare al ANRE nr. 489 

din 20.12.2019 
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Consiliul Raional, 

                                                            D E C I D E: 

1. Se aprobă tariful  unic  în valoare de  10,50 lei/m cub, pentru furnizarea  serviciului  public 

de alimentare cu apă, pentru întreaga arie de operare gestionată de către Î.M. 

“Indmetalcongaz”, din conducta  Soroca – Bălţi - Sîngerei.      

2. Tariful  actualizat  se aplică  pentru perioada anului 2021 și până la aprobarea unui tarif nou.  

3. Se abrogă decizia  nr.1 /20 din 09.03.2017 ,,Privind  aprobarea tarifului  pentru  utilizarea  

apei potabile din conducta Soroca-Bălţi-Sîngerei, pentru consumatorii din s. Heciul Nou” şi 

Decizia  nr. 6/3 din 18.09.2019, privind modificarea Deciziei nr.1 /20 din 09.03.2017 . 

4. Î.M. „Indmetalcongaz” ,  va informa consumatorii privind aprobarea noului tarif.  

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

economie, finanţe şi buget (CEBOTARI Ivan). 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

Consilier raional 

      I. Butnariuc 

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

menționat că avizul Comisiei este negativ, fiindcă este necesar de a reexamina proiectul.   

Gheorghe Cijevschi, consilier raional, a menționat că tariful stipulat în proiect este unul de 

perspectivă și va fi aplicat odată cu conectarea la apeduct a altor localități.  

Oleg Cernei, consilier raional, a susținut că tariful poate fi calculat corect, avînd la bază 

cheltuielile existente și nu cele presupuse.  

Ala Guzun, primar com. Bilicenii Vechi, a reiterat necesitatea aprobării tarifului, în cadrul 

acestei ședințe.  

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:       Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la aprobarea  tarifului unic 

pentru serviciul public  de alimentare cu apă  potabilă  din conducta Soroca - Bălţi – Sîngerei”, 

în temeiul art.43 alin.(1) lit. q) și alin. (2) din Legea nr.436 –XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală,  art. 20 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi, art. 8 alin (1), lit.c), art.35 alin.(5), (52) din Legea  nr. 303 din 

13.12.2013, privind serviciul  public de  alimentare cu apă şi canalizare, în baza punctului 49 

(1) din Metodologia  de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 

alimentare cu apă, de canalizare şi epurare  a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

de administrare al ANRE nr. 489 din 20.12.2019 
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Consiliul Raional, 

                                                            D E C I D E: 

1. Se aprobă tariful  unic  în valoare de  10,50 lei/m cub, pentru furnizarea  serviciului  public 

de alimentare cu apă, pentru întreaga arie de operare gestionată de către Î.M. 

“Indmetalcongaz”, din conducta  Soroca – Bălţi - Sîngerei.      

2. Tariful  actualizat  se aplică  pentru perioada anului 2021 și până la aprobarea unui tarif nou.  

3. Se abrogă decizia  nr.1 /20 din 09.03.2017 ,,Privind  aprobarea tarifului  pentru  utilizarea  

apei potabile din conducta Soroca-Bălţi-Sîngerei, pentru consumatorii din s. Heciul Nou” şi 

Decizia  nr. 6/3 din 18.09.2019, privind modificarea Deciziei nr.1 /20 din 09.03.2017 . 

4. Î.M. „Indmetalcongaz” ,  va informa consumatorii privind aprobarea noului tarif.  

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

economie, finanţe şi buget (CEBOTARI Ivan). 

 

AU VOTAT: Pro – 25              Contra – 0                Abținut – 2 

 

17. S-A EXAMINAT: 17. Cu privire la modificarea Statutului ÎM “Centrul Stomatologic 

raional Sîngerei”, aprobat prin decizia nr. 3/19 din 03.09.2020.  

Raportor: V. Serbușca, specialist principal Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

AU LUAT CUVÂNT: L. Cucoș, șef DEAI, a prezentat proiectul de decizie, menționînd că 

raportorul V. Serbușca este absent: Avînd în vedere nota informativă Cu privire la modificarea 

Statutului ÎM “Centrul Stomatologic raional Sîngerei” aprobat prin  Decizia nr. 3/19 din 

03.09.2020. În temeiul art. 43 alin. 1, lit.q) din Legea 436-XVI din 28.12.2006 Privind 

administraţia publică locală; capitolul II,  secţiunea 1  din Codul Civil nr 1107/2020, art. 7, alin 

.2, lit a) şi c) din  Legea nr.246 din 23.11. 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 din 23.11. 2017 ,, Cu privire la 

întreprinderea  de stat şi întreprinderea municipală.”, Legea  220/2007  Privind înregistrarea de 

Stat  a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor  individuali şi art.62-69 din Legea  100/2017 ,, 

Cu privire  la actele  normative”, Ordinul   Biroului  Naţional de Statistică  nr. 28  din 

07.05.2019, Clasificatorul   Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM-2). ,,Cu privire la 

aprobarea Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei”. 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se  operează modificări  la statutul ÎM “Centrul Stomatologic raional Sîngerei” aprobat  

prin Decizia nr. 3/18  din 03.09.2020  „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă  a 
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statutului I.M. “Centrul Stomatologic  raional  Sîngerei” şi actelor aferente activităţii 

întreprinderii respective.”, Anexa nr. 1, după cum urmează: 

1.1. La punctul 4  se exclud  subpct 1 și 2, inclusiv: “1. Profilaxia orală; 2. Asistenţa  

medicală  stomatologică  de ambulator” și se completează  cu următoarele subpct:      

,,1. COD CAEM - 2  32.50 -  Fabricarea de dispozitive, aparate  şi instrumente 

medicale  stomatologice;                                                                                           

2.  COD CAEM -2  86.23 -  Activităţi de asistenţă  stomatologică; 

3.  COD CAEM -2  86.90 -  Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.”. 

2. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea 

organizării şi realizării deciziei în cauză. 

3. Controlul  asupra 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 

Specialist principal DEAI 

           V. Serbușca 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, 

ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este 

pozitiv cu propunerea de a include și aprobarea statutului, regulamentelor privind concursul 

pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii, consiliul de administrație și 

comisia de cenzori, cât și componența nominal și numerică a ultimelor două.  

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

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie, cu modificările propuse. 

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 
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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. ,,Centrul stomatologic raional Sîngerei”, 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. ,,Centrul 

stomatologic raional Sîngerei”, dl Tudor TUTUNARU, Vicepreședinte al raionului;  

2.1. Se stabilește componența numerică și nominală a 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;  

4. Se stabilește componența numerică și nominală a Comisiei de cenzori a Î.M. ,, Centrul 

stomatologic raional Sîngerei”, conform anexei nr. 6.   

5. Se numește, Bulat Constantin, în funcție de administrator, până la numirea de Fondator a 

conducătorului, pe un termen de pînă la 18.09.2021. 

6. Se împuterniceşte, Bulat Constantin, să asigure înregistrarea la Agenția Servicii Publice, a 

statutului întreprinderii.  

7. Se autorizează Președintele raionului (dl Grigore CORCODEL) cu dreptul de a 

contrasemna contractul individual de muncă pe durata determinată cu Bulat Constantin. 

8. 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”.  

9. Controlul realizării 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 – 28              Contra – 0                Abținut – 1 

 

18. S-A EXAMINAT: 18. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele 

fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul “Grigore Vieru”.  

Raportor: S. Cușnir, director gimnaziu “Grigore Vieru” 
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AU LUAT CUVÂNT: M Curciuc, a prezentat proiectul de decizie, menționînd că rtaportorul nu 

este prezent în sală:   

      Avînd în vedere nota informativă „Privind autorizarea casării bunurilor uzate 

raportate la mijlocele fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul „Grigore Vieru””; 

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 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, ordinului IP Gimnaziul „Grigore Vieru” nr. 87 

din 09 noiembrie 2020 şi actului de defectare din 09 noiembrie 2020, 

Consiliul Raional, 

                                                            DECIDE: 

1.  Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate  de  IP 

Gimnaziul „Grigore Vieru”, conform registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi 

casate. (Anexa nr.1) 

2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru utilizarea agentului economic, care dispune 

de  licenţă, ce atestă  dreptul de a efectua această activitate. 

3. Responsabili pentru organizarea și  realizarea decizei în cauză, se desemnează doamna 

Cușnir Stela, director IP Gimnaziul „Grigore Vieru”  și domnul Tudor Tutunaru, 

vicepreședintele raionului.  

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

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

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

                Întocmit 

Director IP Gimnaziu “Gr. Vieru” 

                S. Cușnir 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.   

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

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:     Avînd în vedere nota informativă „Privind autorizarea casării bunurilor 

uzate raportate la mijlocele fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul „Grigore Vieru””; 

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 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, ordinului IP Gimnaziul „Grigore Vieru” nr. 87 

din 09 noiembrie 2020 şi actului de defectare din 09 noiembrie 2020, 
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Consiliul Raional, 

                                                            DECIDE: 

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de IP 

Gimnaziul „Grigore Vieru”, conform registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate. 

(Anexa nr.1) 

2. Mijloacele fixe casate vor fi predate pentru utilizarea agentului economic, care dispune de 

licenţă, ce atestă dreptul de a efectua această activitate. 

3. Responsabili pentru organizarea și  realizarea decizei în cauză, se desemnează doamna 

Cușnir Stela, director IP Gimnaziul „Grigore Vieru” și domnul Tudor Tutunaru, vicepreședintele 

raionului.  

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

Economie, Finanțe și Buget (dl Ivan Cebotari). 

 

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

19. S-A EXAMINAT: 19. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele 

fixe, aflate în gestiunea Secției Cultură.  

Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură 

AU LUAT CUVÂNT:  V. Rusu, șef Secție Cultură, a prezentat proiectul de decizie:   

        Avînd în vedere nota informativă, privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la 

mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe Sîngerei. 

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

nr.436/2006, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Hotărîrii Guvernului nr.500/1998 

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

Consiliul raional,  

       D E C I D E: 

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea 

Secției Cultură, conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (anexa nr. 1, 

anexa nr.2, anexa nr. 3).     

2. Bunurile casate vor fi predate (după caz), spre utilizare agentului economic autorizat 

pentru a efectua această activitate.                         

3.  Dl Valeriu Rusu, șef Secție Cultură, se desemnează responsabil pentru realizarea deciziei 

în cauză.  

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

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

PREŞEDINTE 
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Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

Șef Secție Cultură 

      V. Rusu 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.   

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă, privind autorizarea casării bunurilor uzate 

raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe Sîngerei. 

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

nr.436/2006, Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Hotărîrii Guvernului nr.500/1998 

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

Consiliul raional,  

       D E C I D E: 

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea 

Secției Cultură, conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (anexa nr. 1, 

anexa nr.2, anexa nr. 3).     

2. Bunurile casate vor fi predate (după caz), spre utilizare agentului economic autorizat 

pentru a efectua această activitate.                         

3.  Dl Valeriu Rusu, șef Secție Cultură, se desemnează responsabil pentru realizarea deciziei 

în cauză.  

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

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

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

 

20. S-A EXAMINAT: 20. Cu privire la edificarea bustului “Valeriu Gafencu”.  

Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură 

AU LUAT CUVÂNT: V. Rusu, șef Secție Cultură, a prezentat proiectul de decizie:   

            Аvînd în vedere demersul nr. 45 din 05.02.2021 al Asociației Obștești “Monumentum”,  

un grup de intelectuali români din Chișinău, privind edificarea pe “Aleea personalităților notorii 

ale plaiului Sîngereian” a bustului închinat martirului "Valeriu Gafencu", originar din orașul 

Sîngerei, în temeiul Regulamentului privind modalitatea de selectare a personalităților notorii ale 

plaiului Sîngereian aprobat prin Decizia Consiliului raional Sîngerei nr. 3/17 din 14.08.2014, în 
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scopul eternității memoriei personalităților celebre ale raionului Sîngerei, constituirii unei 

identități culturale, artistice și turistice a orașului Sîngerei, în conformitate сu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr. 681 din 10.06.2003 "Despre modul de edificare а monumentelor", 

modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 18.06.2007, în temeiul art. 14 alin.(1) și 

alin.(4), art. 19 alin.(4) din Legea nr. 436-ХVI din 28.12.2006 "Privind administrația publică 

locală", Hotărârii Guvernului nr.1 din 20.02.2015 privind înființarea în or. Sîngerei a Aleii 

personalităților notorii ale plaiului sîngereian și instalarea bustului mitropolitului Iosif Naniescu, 

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acceptă propunerea de edificare a bustului "Valeriu Gafencu", în parcul orășenesc, 

pe “Aleea personalităților notorii ale plaiului Sîngereian” din orașul Sîngerei.  

2. Bustul va fi edificat conform unui proiect avizat de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării.  

3. Cheltuielile pentru proiectarea, executarea şi edificarea bustului, precum şi pentru 

amenajarea complexă a terenului afferent, vor fi asigurate din contul mijloacelor 

financiare provenite din donaţii şi sponsorizări, care vor fi identificate de către 

Asociația Obștească “Monumentum”. 

 4.   Asociația Obștească “Monumentum” vа obține în modul stabilit, setul de documente 

privind proiectarea și edificarea bustului.  

 5.   Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se рune în sarcina vicepreședintelui 

raionului dl Iulian Erimei. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

Șef Secție Cultură 

      V. Rusu 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, 

ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este 

pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Аvînd în vedere demersul nr. 45 din 05.02.2021 al Asociației Obștești 

“Monumentum”,  un grup de intelectuali români din Chișinău, privind edificarea pe “Aleea 

personalităților notorii ale plaiului Sîngereian” a bustului închinat martirului "Valeriu Gafencu", 
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originar din orașul Sîngerei, în temeiul Regulamentului privind modalitatea de selectare a 

personalităților notorii ale plaiului Sîngereian aprobat prin Decizia Consiliului raional Sîngerei 

nr. 3/17 din 14.08.2014, în scopul eternității memoriei personalităților celebre ale raionului 

Sîngerei, constituirii unei identități culturale, artistice și turistice a orașului Sîngerei, în 

conformitate сu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 681 din 10.06.2003 "Despre modul de 

edificare а monumentelor", modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 18.06.2007, în 

temeiul art. 14 alin.(1) și alin.(4), art. 19 alin.(4) din Legea nr. 436-ХVI din 28.12.2006 "Privind 

administrația publică locală", Hotărârii Guvernului nr.1 din 20.02.2015 privind înființarea în or. 

Sîngerei a Aleii personalităților notorii ale plaiului sîngereian și instalarea bustului mitropolitului 

Iosif Naniescu, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acceptă propunerea de edificare a bustului "Valeriu Gafencu", în parcul orășenesc, 

pe “Aleea personalităților notorii ale plaiului Sîngereian” din orașul Sîngerei.  

2. Bustul va fi edificat conform unui proiect avizat de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării.  

3. Cheltuielile pentru proiectarea, executarea şi edificarea bustului, precum şi pentru 

amenajarea complexă a terenului afferent, vor fi asigurate din contul mijloacelor 

financiare provenite din donaţii şi sponsorizări, care vor fi identificate de către 

Asociația Obștească “Monumentum”. 

 4.   Asociația Obștească “Monumentum” vа obține în modul stabilit, setul de documente 

privind proiectarea și edificarea bustului.  

 5.   Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se рune în sarcina vicepreședintelui 

raionului dl Iulian Erimei. 

 

AU VOTAT: Pro – 24              Contra – 5                Abținut – 0 

 

21. S-A EXAMINAT: 21. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și 

încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara-vara 2021 în 

secția administrativ-militară a raionului Sîngerei. 

Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară 

AU LUAT CUVÂNT: O. Timofeev, șef SAM, a prezentat proiectul de decizie:   

Avînd în vedere nota informativă cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor 

şi încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în primăvara - vara 

2021.  
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În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245/2002 сu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 

apărarea Patriei, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului RM nr.77/2001 și Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în 

serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM 

nr.864/2005,  

Consiliul Raional,  

DECIDE: 

1. Se aprobă componenţa comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în 

termen, cu termen redus şi în serviciul civil pe raionul Sîngerei: 

 

Preşedintele comisiei: 

 Tudor Tutunaru   -  vicepreşedinte al raionului  

Vicepreşedintele comisiei: 

 maior, Olga Timofeev             -  şef secţie administrativ-militară a raionului 

 Mariana Bencovschi   -  specialist principal în SAP 

Secretarul comisiei: 

    Tatiana Bajereanu   -  specialist superior 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 clasa III, Vladimir Bujor       -  reprezentant Inspectoratul General de                        

                                                             Carabinieri, u/m 1003 

     1.1 În caz de eliberare a membrilor comisiei recrutare-încorporare din funcțiile deținute, 

atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele desemnate în funcția respectivă, 

fără emiterea unei noi decizii. 

1.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu membrii comisiei de 

recrutare-încorporare pe data de 15.03.2021. 

 1.3 Se stabilește graficul desfășurării ședințelor comisiei recrutare-încorporare privind 

încorporarea recruților în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil (Anexa nr.1). 
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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 15.03.2021. 

2.2  Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu primarii și  specialiștii 

în problemele recrutării și încorporării, precum și cu alte persoane atrase în activitatea de 

încorporare pe data de 16.03.2021. 

3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei”, conducătorii Centrelor de Sănătate a raionului 

Sîngerei vor asigura: 

3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în 

perioada 22.03.2021 - 30.07.2021. 

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. 1994-2003 (născuți până la 31.07.2003) în SAM 

Sîngerei, care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale. 

4. Examenul medical al recruţilor supuşi încorporării se va efectua din contul bugetului 

local conform cerințelor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele 

Armate ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern (Legea RM nr.1245/2002, art.8).  

5. Șeful IMSP „Spitalul raional Sîngerei” va prezenta Devizul de cheltuieli care cuprinde 

costul serviciilor medicale per-recrut după  finalizarea încorporării.  

6. Primarii vor asigura: 

6.1. Prezenţa recruţilor a.n. 1994-2003 (născuți până la 31.07.2003) 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, primăvara - vara 2021 (Anexa nr.4). 

8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei:  

- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia 

medico-militară şi de recrutare-încorporare și să întreprindă măsuri pentru căutarea şi stabilirea 

domiciliului recruţilor, care nu s-au prezentat, conform ordinului de chemare, la secţia 
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administrativ-militară (l.d.p. Sîngerei), astfel eschivându-se de la prezentarea la comisia medico-

militară şi de la încorporare. 

9. Se aprobă: 

9.1 Programul de primire al analizelor între orele 08:00-10:00. 

9.2 Programul activităţii comisiei medico-militare între orele 08:00-14:00. 

10. Se desemnează responsabil de organizarea şi realizarea deciziei în cauză, 

vicepreşedintele raionului (dnul T.Tutunaru) şi şef secţie administrativ-militară a raionului  

(maior Olga TIMOFEEV). 

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

pentru învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte 

(dnul I.Galus). 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

       Șef SAM  

      O. Timofeev 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, 

ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este 

pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la efectuarea controlului 

medical al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în 

primăvara - vara 2021.  

În conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală, art.4, 6, 15, 28–34 din Legea nr. 1245/2002 сu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 

apărarea Patriei, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului RM nr.77/2001 și Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în 

serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM 

nr.864/2005,  

Consiliul Raional,  

DECIDE: 

1. Se aprobă componenţa comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen, cu 

termen redus şi în serviciul civil pe raionul Sîngerei: 
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Preşedintele comisiei: 

 Tudor Tutunaru   -  vicepreşedinte al raionului  

Vicepreşedintele comisiei: 

 maior, Olga Timofeev             -  şef secţie administrativ-militară a raionului 

 Mariana Bencovschi   -  specialist principal în SAP 

Secretarul comisiei: 

    Tatiana Bajereanu   -  specialist superior 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 clasa III, Vladimir Bujor       -  reprezentant Inspectoratul General de                        

                                                             Carabinieri, u/m 1003 

     1.1 În caz de eliberare a membrilor comisiei recrutare-încorporare din funcțiile deținute, 

atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele desemnate în funcția respectivă, 

fără emiterea unei noi decizii. 

1.2 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu membrii comisiei de 

recrutare-încorporare pe data de 15.03.2021. 

 1.3 Se stabilește graficul desfășurării ședințelor comisiei recrutare-încorporare privind 

încorporarea recruților în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil (Anexa nr.1). 

2. Se aprobă componenţa comisiei medico-militare de bază şi de rezervă pentru 

examinarea medicală a recruţilor (Anexa nr.2). 

2.1 Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu medicii specialiști din 

cadrul comisiei medico-militare pe data de 15.03.2021. 

2.2  Se stabilește data desfășurării ședinței instructiv-metodice cu primarii și  specialiștii 

în problemele recrutării și încorporării, precum și cu alte persoane atrase în activitatea de 

încorporare pe data de 16.03.2021. 

3. IMSP „Spitalul raional Sîngerei”, conducătorii Centrelor de Sănătate a raionului 

Sîngerei vor asigura: 
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3.1 Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în 

perioada 22.03.2021 - 30.07.2021. 

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. 1994-2003 (născuți până la 31.07.2003) în SAM 

Sîngerei, care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale. 

4. Examenul medical al recruţilor supuşi încorporării se va efectua din contul bugetului 

local conform cerințelor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele 

Armate ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern (Legea RM nr.1245/2002, art.8).  

5. Șeful IMSP „Spitalul raional Sîngerei” va prezenta Devizul de cheltuieli care cuprinde 

costul serviciilor medicale per-recrut după  finalizarea încorporării.  

6. Primarii vor asigura: 

6.1. Prezenţa recruţilor a.n. 1994-2003 (născuți până la 31.07.2003) 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, primăvara - vara 2021 (Anexa nr.4). 

8.Inspectoratul de Poliţie al raionului Sîngerei:  

- va acorda ajutor APL de nivelul 1 pentru asigurarea prezenţei recruţilor la comisia 

medico-militară şi de recrutare-încorporare și să întreprindă măsuri pentru căutarea şi stabilirea 

domiciliului recruţilor, care nu s-au prezentat, conform ordinului de chemare, la secţia 

administrativ-militară (l.d.p. Sîngerei), astfel eschivându-se de la prezentarea la comisia medico-

militară şi de la încorporare. 

9. Se aprobă: 

9.1 Programul de primire al analizelor între orele 08:00-10:00. 

9.2 Programul activităţii comisiei medico-militare între orele 08:00-14:00. 

10. Se desemnează responsabil de organizarea şi realizarea deciziei în cauză, 

vicepreşedintele raionului (dnul T.Tutunaru) şi şef secţie administrativ-militară a raionului  

(maior Olga TIMOFEEV). 
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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 – 33             Contra – 0                Abținut – 0 

22. S-A EXAMINAT: 22. Cu privire la acordul preluării bunurilor (materiale didactice și 

produse curriculare) din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcția Educație).  

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc, șef-interimar Direcție Educație, a prezentat proiectul de 

decizie:  

Avînd în vedere nota informativă cu privire la acordul preluării bunurilor (materiale 

didactice și produse curriculare) din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (Direcţia  Educaţie). 

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, pct.1 și pct.2 al Hotărârii Guvernului  nr. 901/2015 pentru aprobarea 

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

examinînd circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 05/3-09/111 din 15.01.2021 

cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor didactice, 

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 Sîngerei. 

2. Se transmit din proprietatea publică a raionului, în administrarea Direcţiei Educaţie a 

următoarelor  bunuri:  

-Materiale didactice pentru dotarea cabinetelor de limbă și literatură română în instituțiile de 

învățământ general cu predare în limbile minorităților naționale din raionul Sîngerei, în număr de 

60 unități cu valoarea de bilanț de 7844,00 lei, conform anexei nr.1. 

-Produse curriculare de implementare a modelelor de învățare a limbii române în instituțiile de 

educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale din raionul Șîngerei, în număr de 

55 unități cu valoarea de bilanț de 1852,50 lei, conform anexei nr.2. 

3. Direcția Educație (dl. Curciuc M), va institui Comisia de repartizare a bunurilor 

materiale  donate instituțiilor de învățământ. 
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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). 

5. Prezenta decizie  poate fi contestată cu cererea prealabilă  judecătoriei Bălți, cu sediul 

mun. Bălți, str. Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării. 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

Șef 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, a supus votului proiectul de decizie. 

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

(materiale didactice și produse curriculare) din proprietatea publică a statului (Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (Direcţia  Educaţie). 

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, pct.1 și pct.2 al Hotărârii Guvernului  nr. 901/2015 pentru aprobarea 

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

examinînd circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 05/3-09/111 din 15.01.2021 

cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor didactice, 

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 Sîngerei. 

2. Se transmit din proprietatea publică a raionului, în administrarea Direcţiei Educaţie a 

următoarelor  bunuri:  

-Materiale didactice pentru dotarea cabinetelor de limbă și literatură română în instituțiile de 

învățământ general cu predare în limbile minorităților naționale din raionul Sîngerei, în număr de 

60 unități cu valoarea de bilanț de 7844,00 lei, conform anexei nr.1. 
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-Produse curriculare de implementare a modelelor de învățare a limbii române în instituțiile de 

educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale din raionul Șîngerei, în număr de 

55 unități cu valoarea de bilanț de 1852,50 lei, conform anexei nr.2. 

3. Direcția Educație (dl. Curciuc M), va institui Comisia de repartizare a bunurilor 

materiale  donate instituțiilor de învățământ. 

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). 

5. Prezenta decizie  poate fi contestată cu cererea prealabilă  judecătoriei Bălți, cu sediul 

mun. Bălți, str. Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării. 

AU VOTAT: Pro – 29              Contra – 0                Abținut – 0 

 

 

23. S-A EXAMINAT: 23. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a 

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

administrarea (Direcția Educație).  

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc, șef-interimar Direcție Educație, 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 

(Direcţia  Educaţie). 

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, pct.1 și pct.2 al Hotărârii Guvernului  nr. 901/2015 pentru aprobarea 

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

ordinului MECC nr.1356 din 15.12.2020 ”Cu privire la distribuirea dezinfectantului lichid în 

instituțiile de învățământ general”, Circularei MECC nr.03/1-09/21 din 05.01.2021 privind 

distribuirea dezinfectantului lichid pentru mâini, destinat elevilor/copiilor din instituțiile de 

învățământ general  din teritoriul administrat, în contextul existenței riscului sporit de 

îmbolnăvire cu COVID-19 în situația epidemiologică actuală; 

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 Sîngerei. 
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2. Se transmit din proprietatea publică a raionului, în administrarea Direcţiei Educaţie a 

următoarelor  bunuri: Dezinfectant lichid pentru mâini  (2652 butelii a câte 5 litri: 1795 butelii 

pentru instituții de învățământ primar și secundar și 837 butelii pentru instituțiile de educație 

timpurie) în sumă de 663264,00 lei. 

3. Direcția Educație (dl M. Curciuc), va institui Comisia de repartizare a bunurilor materiale  

donate instituțiilor de învățământ . 

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). 

5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă  judecătoriei Bălți, cu sediul mun. 

Bălți, str. Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării. 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

Șef 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, 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 (Direcţia  Educaţie). 

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, pct.1 și pct.2 al Hotărârii Guvernului  nr. 901/2015 pentru aprobarea 

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

ordinului MECC nr.1356 din 15.12.2020 ”Cu privire la distribuirea dezinfectantului lichid în 

instituțiile de învățământ general”, Circularei MECC nr.03/1-09/21 din 05.01.2021 privind 

distribuirea dezinfectantului lichid pentru mâini, destinat elevilor/copiilor din instituțiile de 

învățământ general  din teritoriul administrat, în contextul existenței riscului sporit de 

îmbolnăvire cu COVID-19 în situația epidemiologică actuală; 

Consiliul raional, 
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                                                                   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 Sîngerei. 

2. Se transmit din proprietatea publică a raionului, în administrarea Direcţiei Educaţie a 

următoarelor  bunuri: Dezinfectant lichid pentru mâini  (2652 butelii a câte 5 litri: 1795 butelii 

pentru instituții de învățământ primar și secundar și 837 butelii pentru instituțiile de educație 

timpurie) în sumă de 663264,00 lei. 

3. Direcția Educație (dl M. Curciuc), va institui Comisia de repartizare a bunurilor materiale  

donate instituțiilor de învățământ . 

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). 

5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cererea prealabilă  judecătoriei Bălți, cu sediul mun. 

Bălți, str. Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării. 

AU VOTAT: Pro – 33              Contra – 0                Abținut – 0 

 

24. S-A EXAMINAT: 24. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar 

2021-2022.  

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație 

AU LUAT CUVÂNT: M. Curciuc, șef-interimar Direcție Educație, a prezentat proiectul de 

decizie:  

Avînd în vedere nota informativă  cu privire la  pregătirea instituţiilor de învăţământ  

către noul an şcolar  2021-2022. 

În temeiul   art.51, alin. (1), (6), art 141 al Codului 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, Hotărârii Guvernului nr. 802 din 29.10.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului  cu 

privire la modul de calcul, repartizare, utilizarea și evidență a transferurilor  cu destinație  

specială  pentru susținerea cadrelor didactice tinere”, Decizia Consiliului raional nr. 5/4 din 

15.12.2020  ,,Cu privire la aprobarea bugetului  raional  pentru anul 2021, în lectura a doua”, 

Consiliul raional,  

                                                          DECIDE:  

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an 

şcolar 2021-2022. (Anexa nr.1) 

2. Se obligă: 
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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 2021 să 

întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea pregătirii calitative a instituţiilor 

educaţionale pentru noul an de studii 2021-2022.   

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 2022 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  2021 – 2022, examinarea medicală a 

elevilor şi angajaţilor instituţiilor de învăţământ general. 

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

Învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, problemele sociale, turism şi culte  

(dl Ion Galus). 

            7. Prezenta decizie, poate fi contestată cu cerere prealabilă  judecătoriei Bălți, cu sediul 

mun. Bălți, str. Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării. 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

Șef 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, a supus votului proiectul de decizie. 
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S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă  cu privire la  pregătirea instituţiilor de 

învăţământ  către noul an şcolar  2021-2022. 

În temeiul   art.51, alin. (1), (6), art 141 al Codului 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, Hotărârii Guvernului nr. 802 din 29.10.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului  cu 

privire la modul de calcul, repartizare, utilizarea și evidență a transferurilor  cu destinație  

specială  pentru susținerea cadrelor didactice tinere”, Decizia Consiliului raional nr. 5/4 din 

15.12.2020  ,,Cu privire la aprobarea bugetului  raional  pentru anul 2021, în lectura a doua”, 

Consiliul raional,  

                                                          DECIDE:  

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an 

şcolar 2021-2022. (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 2021 să 

întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea pregătirii calitative a instituţiilor 

educaţionale pentru noul an de studii 2021-2022.   

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 2022 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  2021 – 2022, examinarea medicală a 

elevilor şi angajaţilor instituţiilor de învăţământ general. 

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

Învăţământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, problemele sociale, turism şi culte  

(dl Ion Galus). 
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            7. Prezenta decizie, poate fi contestată cu cerere prealabilă  judecătoriei Bălți, cu sediul 

mun. Bălți, str. Hotinului 43, în termen de 30 de zile din momentul publicării. 

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

25. S-A EXAMINAT: 25. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea 

activității DASPF.  

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

AU LUAT CUVÂNT: M. Bajura, șef DASPF,  a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru 

eficientizarea activității DASPF”,  în conformitate cu prevederile  art. 43 (1) lit.(j1) din Legea nr. 

436/2006 privind administraţia publică locală, Legii asistenţei sociale nr. 547/2003, Legii cu 

privire la ajutorul social nr. 133/2008, Regulamentul privind modul de stabilire și plată a 

ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008, Ordinului 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Familiei nr.208 din 22.12.2015 „Cu privire 

la aprobarea standardelor de prestare a serviciilor pentru structurile teritoriale de asistență 

socială, Ghidurilor și Metodologiei pentru implementarea standardelor de prestarea serviciilor de 

către structurile teritoriale de  asistență socială”, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se ia act de Raportul Inspecției sociale privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor 

și a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru 

perioada rece a anului de către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul 

Consiliului raional Sîngerei nr. 26 din 28.12.2020  (Anexa nr.1). 

2. Se aprobă Planul de acțiuni pentru eficientizarea activității DASPF (Anexa nr. 2). 

3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei decizii este asigurată de către Direcția Asistență 

Socială și Protecție a Familiei (dna M. Bajura). 

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

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

Ion Galus).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      Șef DASPF 
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      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, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea Planului de 

acțiuni pentru eficientizarea activității DASPF”,  în conformitate cu prevederile  art. 43 (1) lit.(j1) 

din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legii asistenţei sociale nr. 547/2003, 

Legii cu privire la ajutorul social nr. 133/2008, Regulamentul privind modul de stabilire și plată 

a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008, Ordinului 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Familiei nr.208 din 22.12.2015 „Cu privire 

la aprobarea standardelor de prestare a serviciilor pentru structurile teritoriale de asistență 

socială, Ghidurilor și Metodologiei pentru implementarea standardelor de prestarea serviciilor de 

către structurile teritoriale de  asistență socială”, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se ia act de Raportul Inspecției sociale privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și 

a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru 

perioada rece a anului de către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul 

Consiliului raional Sîngerei nr. 26 din 28.12.2020  (Anexa nr.1). 

2. Se aprobă Planul de acțiuni pentru eficientizarea activității DASPF (Anexa nr. 2). 

3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei decizii este asigurată de către Direcția 

Asistență Socială și Protecție a Familiei (dna M. Bajura). 

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

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

Ion Galus).  

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

zile de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii 

Moldova nr.116/2018. 

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

26. S-A EXAMINAT: 26. Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului 

de îngrijire socială la domiciliu și a cuantumului plății pentru anul 2021.   

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

AU LUAT CUVÂNT: M. Bajura, șef DASPF,  a prezentat proiectul de decizie:  
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Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al 

costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a cuantumului plăţii pentru anul 2021”, în 

temeiul Legii nr. 547/2003 asistenței sociale și Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, 

art. 43 (1) lit.(j1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Hotărârii de 

Guvern nr.948 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului 

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru 

al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014, în contextul implementării prevederilor privind sursele de 

finanțare a serviciilor sociale, Consiliul raional Sîngerei 

DECIDE: 

1. Se aprobă Metodologia de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (se 

anexează). 

2. Se aprobă cuantumul plății pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu în a. 2021 în 

mărime de 685 lei lunar pentru un beneficiar și de 60 lei pentru o vizită. 

3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei decizii este asigurată de către Direcția Asistență 

Socială și Protecție a Familiei (dna M. Bajura). 

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

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

Ion Galus).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      Șef DASPF 

      M. Bajura 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.   

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a cuantumului plăţii pentru anul 

2021”, în temeiul Legii nr. 547/2003 asistenței sociale și Legii nr. 123/2010 cu privire la 
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serviciile sociale, art. 43 (1) lit.(j1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

Hotărârii de Guvern nr.948 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al 

costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de 

calitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014, în contextul implementării prevederilor 

privind sursele de finanțare a serviciilor sociale, Consiliul raional Sîngerei 

DECIDE: 

1. Se aprobă Metodologia de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu 

(se anexează). 

2. Se aprobă cuantumul plății pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu în a. 2021 în 

mărime de 685 lei lunar pentru un beneficiar și de 60 lei pentru o vizită. 

3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei decizii este asigurată de către Direcția 

Asistență Socială și Protecție a Familiei (dna M. Bajura). 

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

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

Ion Galus).  

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

zile de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii 

Moldova nr.116/2018. 

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

 

27. S-A EXAMINAT: 27. Cu privire la operarea modificărilor în anexa nr.2 “Componența 

nominală a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate” 

aprobată prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018 “Privind instituirea, organizarea și funcționarea 

Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”.  

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

AU LUAT CUVÂNT: M. Bajura, șef DASPF, a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă cu privire la operarea modificărilor în Anexa nr. 2 

„Componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de 

dificultate” aprobată prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018 „Privind instituirea, organizarea și 

funcționarea  Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate ”,  

în temeiul art. 43  (1) lit.(j1) din Legea  nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; Legii 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii Asistenței Sociale  nr. 547/2003, Legii nr. 

123/2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărârii Guvernului RM nr. 716/2018 cu privire la 



63 

 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport 

monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, Consiliul raional 

                                                                    DECIDE: 

 

1. Se operează modificări în Anexa nr. 2 „Componența nominală a Comisiei raionale pentru 

protecția persoanelor aflate în situații de dificultate”, aprobată prin Decizia nr. 5/2 din 

18.10.2018 „Privind instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de suport 

monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate” 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 raionale 

pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate, atribuțiile acestora în cadrul 

Comisiei vor fi executate de către persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără 

emiterea unei noi decizii. 

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

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

Galus).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      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, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la operarea modificărilor în 

Anexa nr. 2 „Componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în 

situații de dificultate” aprobată prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018 „Privind instituirea, 

organizarea și funcționarea  Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor 

defavorizate ”,  în temeiul art. 43  (1) lit.(j1) din Legea  nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală; Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii Asistenței Sociale  nr. 547/2003, 
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Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărârii Guvernului RM nr. 716/2018 cu 

privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social 

de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, Consiliul raional 

                                                                    DECIDE: 

 

1. Se operează modificări în Anexa nr. 2 „Componența nominală a Comisiei raionale pentru 

protecția persoanelor aflate în situații de dificultate”, aprobată prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018 

„Privind instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate” 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 raionale 

pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate, atribuțiile acestora în cadrul Comisiei 

vor fi executate de către persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi 

decizii. 

3. Controlul realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative pentru învățămînt  

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

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

AU VOTAT: Pro – 33              Contra – 0                Abținut – 0 

Ion Galus, consilier raional, a propus să se anunțe pauza, avînd în vedere prevederile 

Regulamentului aprobat la începutul ședinței.  

Notă: La ora 1155, președintele ședinței Ion Roșca a anunțat pauza de 15 min. 

La ora 1210, lucrările ședinței au fost reluate. Secretarul Consiliului raional, dl Vitalie 

Tabarcea, a efectuat apelul și a constatat caracterul deliberativ al ședinței, fiind prezenți 

toți 33 consilieri.  

28. S-A EXAMINAT: 28. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate, 

instituită prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018.  

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

AU LUAT CUVÂNT: M. Bajura, șef DASPF, a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă „Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind 

organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situație de 

dificultate, instituită prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018”,  în conformitate cu prevederile, Legii 

asistenţei sociale nr. 547/2003, art.9 din Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, art. 43 

(1) lit.(j1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr 60/2012 privind 
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incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Regulamentul-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.716/2018, Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei raionale pentru protecția 

persoanelor aflate în situație de dificultate, instituită prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018, 

conform anexei. 

2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei decizii este asigurată de către Direcția Asistență 

Socială și Protecție a Familiei (dna M. Bajura). 

3. 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).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      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, a supus votului proiectul de decizie. 

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

organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situație de 

dificultate, instituită prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018”,  în conformitate cu prevederile, Legii 

asistenţei sociale nr. 547/2003, art.9 din Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, art. 43 

(1) lit.(j1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr 60/2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Regulamentul-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.716/2018, Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 
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1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei raionale pentru protecția 

persoanelor aflate în situație de dificultate, instituită prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018, 

conform anexei. 

2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei decizii este asigurată de către Direcția Asistență 

Socială și Protecție a Familiei (dna M. Bajura). 

3. 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).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

AU VOTAT: Pro – 33              Contra – 0                Abținut – 0 

 

29. S-A EXAMINAT: 29. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020.  

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe  

AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru, șef Direcție Finanțe, a prezentat proiectul de decizie:  

        Avînd în vedere nota informativă “Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 

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 Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, 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, Consiliul raional  

 

                                                                   D E C I D E: 

 

        1. Se aprobă raportul cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020 (Anexele 

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

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

la executarea bugetului raional pentru anul 2020 în ordinea stabilită. 

        3. 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 
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         O. Banaru 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.   

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

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

pentru anul 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 Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, 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, Consiliul raional  

                                                                   D E C I D E: 

 

        1. Se aprobă raportul cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020 (Anexele 

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

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

la executarea bugetului raional pentru anul 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 – 32              Contra – 0                Abținut – 0 

30. S-A EXAMINAT: 30. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Cu privire 

la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.  

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe  

AU LUAT CUVÂNT: O. Banaru, șef Direcție Finanțe, a prezentat proiectul de decizie, 

evidențiid completările și modificările din anexa nr. 6:  

Avînd în vedere Nota informativă privind modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 

„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”. 

       În temeiul prevederilor Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Legii bugetului de 

stat pentru anul 2021 nr.258/2020, art.43 alin.(1) lit.b) al Legii privind administraţia publică 

locală nr.436/2006, art.60 alin.(5) şi art.61 alin.(1) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

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

Guvernului nr.11/2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Setului metodologic privind 

elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor 

nr.209/2015, Consiliul raional   
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          D E C I D E:       

        1. Decizia nr.5/4 din 15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 

2021, în lectura a doua” cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum 

urmează: 

       1.1. La punctul 1.1. sintagma „Bugetul raional pentru anul 2021 la partea de venituri în suma 

de 256114,2 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 255163,2  mii lei cu sold bugetar / sursa 

de finanțare 951,0 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și 

bugetul raional” se substituie cu sintagma „Bugetul raional pe anul 2021  la partea de venituri în 

suma de  256642,2 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 258903,5  mii lei cu sold bugetar / 

sursa de finanțare 2261,3 mii lei, pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de 

stat și bugetul raional, în sumă de 951,0 mii lei, cu excedent în sumă de 3212,3 mii lei. 

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

anul 2021”, nr.3 ”Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2021”, nr.4 ”Resursele şi 

cheltuielile bugetului raional pentru anul 2021 conform clasificației funcționale și pe programe ”, 

nr.5 ”Transferurile primite de la bugetul de stat către bugetul raional pentru anul 2021”,  nr.6 

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

raional pentru anul 2021”, se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1,nr.2,nr.3, nr.4 și nr.5 

la prezenta decizie).   

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

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

decizii.  

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

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

       5. Prezenta decizia poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 43) 

în termen de 30 zile de la data publicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

            Întocmit 

      Șef Direcție Finanțe 

         O. Banaru 

O. Banaru a punctat că în urma ședinței Comisiei consultative pentru Economie, Finanțe, 

și Buget,  au intervenit următoarele completări și modificări la anexa nr.6: 

1.15 Școala de Sport “D. Atanasov”, suport financiar pentru lucrările de reparație a pardoselelor 

din încăperile instituției, în sumă de 228400,00 lei.  
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1.16 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, acordarea mijloacelor financiare pentru 

procurarea autovehicolului cu facilități pentru persoanele cu dizabilități locomotorii 

severe, în sumă de 300000,00 lei.  

1.17 Consiliul comunal Izvoare, suport financiar pentru reparația acoperișului grădiniței din s. 

Izvoare, în sumă de 150 000 lei. 

3.6 Acordarea ajutorului financiar unic cet. Bolohan Vera, pensionară de vârstă, domiciliată în 

or. Sîngerei, pentru compensarea parțială a tratamentului medical, în sumă de 2000,00 lei.  

4.5 Direcția Educație (Gimnaziul “Mihai Dolgan”, s. Petrovca), suport financiar pentru reparația 

vestiarelor sălii de sport, în sumă de 162689,00 lei.  

Totodată, dumnealui a informat că membrii Comisiei de specialitate au propus ca la pct. 3.2 

suma de “10 000, 00 lei” să fie substituită cu “15 000,00l ei.  

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv, cu propunerile enunțate de dl O. Banaru.   

Vasile Luca, consilier raional, a propus ca pct. 1.7, 1.13., 2.1 să fie excluse din anexa nr. 6 și a 

aloca Consiliului comunal Bilicenii Vechi suplimentar 100 000 lei.  

Ala Guzun, primar com. Bilicenii Vechi, a argumentat că aceste mijloace financiare sunt 

necesare pentru renovarea grădiniții din localitate.  

Gheorghe Ichim, consilier raional, a menționat că în caz de se acceptă propunerea dlui V. 

Luca, cetățenii unor localități vor avea de suferit, din cauza lipsei apei de calitate.  

Oleg Cernei, consilier raional, a expus intenția membrilor Comisiei de specialitate pentru 

Economie, finanțe și buget, de a examina la următoarea întrunire, toate demersurile parvenite de 

la Primarii localităților. Dumnealui s-a expus împotriva propunerii consilierului Vasile Luca.  

Vasili Marandiuc, consilier raional, a propus repetat să fie alocate 100 000, 00 lei suplimentar 

Consiliului comunal Bilicenii Vechi, fapt susținut de consilierul Tofan Gherasim.  

Andrei Vreme, consilier raional, a declarat că se va abține de la vot, fiindcă chestiunea 

examinată îl vizează personal.  

Președintele ședinței, a supus votului completările expuse de dl Octavian Banaru, șef 

Direcție Finanțe: 

AU VOTAT: Pro – 33              Contra – 0                Abținut – 0 

Președintele ședinței, a supus votului propunerea consilierului Vasile Luca: 

AU VOTAT: Pro – 16             Contra – 6                Abținut – 9 

(Propunerea dlui V. Luca, nu a întrunit numărul necesar de voturi.) 

Vasile Luca, consilier raional, a pus la îndoială corectitudinea numărării voturilor.  

Președintele ședinței, a supus votului repetat propunerea consilierului Vasile Luca: 

AU VOTAT: Pro – 16             Contra – 6                Abținut – 9 
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(Notă: După procedura de vot, consilierii nu au încetat dezbaterile pe marginea acestui 

subiect, invocînd incorectitudinea redistribuirii mijloacelor financiare. La acest moment, a 

intervenit propunerea președintelui raionului Sîngerei, Grigore Corcodel, expusă mai jos). 

Grigore Corcodel, președintele raionului, a propus ca să fie acceptată: lista modificărilor 

expuse de dl O. Banaru; propunerea dlui Vasile Marandiuc, astfel pentru Consiliul comunal 

Bilicenii Vechi, vor fi alocate 250 000, 00 lei; alocarea a 60 000 lei Consiliului comunal 

Dobrogea Veche pentru pavilionul Grădiniței, la pct. 3.2, suma de 10 000,00 lei să nu fie 

majorată. Ulterior, dumnealui a îndemnat ca cei 33 consilieri să conlucreze cu reprezentanții 

conducerii raionului, în toate domeniile vitale ale raionului. 

 Consilierii raionali Valeriu Badrajan și Gheorghe Ichim, au insistat de a aloca dlui A. 

Vreme, suma de 15 000,00 lei pentru compensarea cheltuielilor de tratament. Președintele 

raionului Sîngerei, a expus părerea că această sumă este exagerată. Vasile Luca, consilier 

raional, a propus ca să fie stabilită o limită pentru acordarea ajutoarelor material, iar dl Vasili 

Marandiuc, consilier raional, a menționat că pot fi identificate mijloace financiare suplimentare 

pentru A. Vreme, prin intermediul serviciilor sociale prestate de DASPF.  

Președintele ședinței, a supus votului propunerea dlui Grigore Corcodel, președintele 

raionului Sîngerei: 

AU VOTAT: Pro – 33              Contra – 0                Abținut – 0 

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie, cu modificările expuse de 

consilieri: 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă privind modificarea Deciziei nr. 5/4 din 

15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”. 

       În temeiul prevederilor Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, Legii bugetului de 

stat pentru anul 2021 nr.258/2020, art.43 alin.(1) lit.b) al Legii privind administraţia publică 

locală nr.436/2006, art.60 alin.(5) şi art.61 alin.(1) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

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

Guvernului nr.11/2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Setului metodologic privind 

elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor 

nr.209/2015, Consiliul raional   

 

          D E C I D E:       

        1. Decizia nr.5/4 din 15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 

2021, în lectura a doua” cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum 

urmează: 
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       1.1. La punctul 1.1. sintagma „Bugetul raional pentru anul 2021 la partea de venituri în suma 

de 256114,2 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 255163,2  mii lei cu sold bugetar / sursa 

de finanțare 951,0 mii lei pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și 

bugetul raional” se substituie cu sintagma „Bugetul raional pe anul 2021  la partea de venituri în 

suma de  256642,2 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 259431,9  mii lei cu sold bugetar / 

sursa de finanțare 2789,7 mii lei, pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de 

stat și bugetul raional, în sumă de 951,0 mii lei, cu excedent în sumă de 3740,7 mii lei. 

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

anul 2021”, nr.3 ”Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2021”, nr.4 ”Resursele şi 

cheltuielile bugetului raional pentru anul 2021 conform clasificației funcționale și pe programe ”, 

nr.5 ”Transferurile primite de la bugetul de stat către bugetul raional pentru anul 2021”,  nr.6 

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

raional pentru anul 2021”, se expun în redacție nouă (respectiv anexele nr.1,nr.2,nr.3, nr.4 și nr.5 

la prezenta decizie).   

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

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

decizii.  

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

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

       5. Prezenta decizia poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 43) 

în termen de 30 zile de la data publicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr.116/2018. 

AU VOTAT: Pro – 33              Contra – 0                Abținut – 0 

Notă: La ora 1247, consilierul raional Petru Gherman a părăsit sala.  

31. S-A EXAMINAT: 31. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor 

aprobate de către Consiliul raional. 

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică 

AU LUAT CUVÂNT: V. Tabarcea, șef SAP, 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: 

http://www.singerei.md/images/Proiecte_sedinta_decembrie_2020/Proiect_realizare_decizii_SAP.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_sedinta_decembrie_2020/Proiect_realizare_decizii_SAP.docx
http://www.singerei.md/images/Proiecte_sedinta_decembrie_2020/Proiect_realizare_decizii_SAP.docx
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1.   Se ia act de informaţia cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul 

raional în cadrul ședinței ordinare din 15.12.2020 (anexa nr.1),  ședinței extraordinare 

din 29.12.2020 (anexa nr.2), cu privire la examinarea interpelărilor pentru perioada 

15.12.2020 – 04. 03.2021 (anexa nr.3).  

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      Șef SAP 

      V. Tabarcea 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă 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: 

1.   Se ia act de informaţia cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul 

raional în cadrul ședinței ordinare din 15.12.2020 (anexa nr.1),  ședinței extraordinare 

din 29.12.2020 (anexa nr.2), cu privire la examinarea interpelărilor pentru perioada 

15.12.2020 – 04. 03.2021 (anexa nr.3).  

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

32. S-A EXAMINAT: 32.  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 Vasile Doga. 

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,  
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Consiliul raional,  

D E C I D E: 

Să desemneze consilierul Vasile Doga, cu împuterniciri de a semna deciziile în cazul în 

care preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna. 

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

33. S-A EXAMINAT: 33. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de 

organizare și funcționare, structurii Serviciului de îngrijire socială la domiciliu 

Raportor: M. Bajura, șef DASPF 

AU LUAT CUVÂNT: M. Bajura, șef DASPF, a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a 

Regulamentului de organizare și funcționare, structurii Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu, în scopul eficientizării mecanismelor de organizare și funcționare a Serviciului de 

îngrijire socială a domiciliu, precum și de îmbunătățire a sistemului de protecție a persoanelor 

vârstnice și persoanelor cu dizabilități în raionul Sîngerei, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 

1034/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea 

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate, Hotărîrii 

Guvernului nr. 903 din 16.12.2020 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1034/2014, Legii 

asistenței sociale nr. 547/2003 cu modificările ulterioare, art. 43 (1) lit.(j1) Legii nr. 436/2006 

privind administrația publică locală, Consiliul Raional 

                                                                    DECIDE: 

 

1. Se aprobă în redacție nouă: 

1.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, 

conform  anexei  nr. 1; 

   1.2.  Structura Serviciului de îngrijire socială a domiciliu, conform anexei nr. 2; 

2. Se abrogă: 

2.1. Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.7/8 din 22.12.2003 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de  organizare, funcționare și statele de personal al Serviciului de deservire 

socială la domiciliu raionul Sîngerei”; 

2.2. Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.6/7 din 05.08.2015 Privind operarea modificărilor 

Deciziei nr.7/8 din 22.12.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare, 

funcționare și statele de personal al Serviciului de deservire socială la domiciliu raionul 

Sîngerei”. 

http://www.singerei.md/images/2021_documente/Decizii_%C8%99edin%C8%9Ba_CR_23.03/1.33_e.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Decizii_%C8%99edin%C8%9Ba_CR_23.03/1.33_e.docx
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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).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      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, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a 

Regulamentului de organizare și funcționare, structurii Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu, în scopul eficientizării mecanismelor de organizare și funcționare a Serviciului de 

îngrijire socială a domiciliu, precum și de îmbunătățire a sistemului de protecție a persoanelor 

vârstnice și persoanelor cu dizabilități în raionul Sîngerei, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 

1034/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea 

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate, Hotărîrii 

Guvernului nr. 903 din 16.12.2020 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1034/2014, Legii 

asistenței sociale nr. 547/2003 cu modificările ulterioare, art. 43 (1) lit.(j1) Legii nr. 436/2006 

privind administrația publică locală, Consiliul Raional 

                                                                    DECIDE: 

 

1. Se aprobă în redacție nouă: 

1.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, 

conform  anexei  nr. 1; 

   1.2.  Structura Serviciului de îngrijire socială a domiciliu, conform anexei nr. 2; 

2. Se abrogă: 



75 

 

2.1. Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.7/8 din 22.12.2003 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de  organizare, funcționare și statele de personal al Serviciului de deservire 

socială la domiciliu raionul Sîngerei”; 

2.2. Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.6/7 din 05.08.2015 Privind operarea modificărilor 

Deciziei nr.7/8 din 22.12.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare, 

funcționare și statele de personal al Serviciului de deservire socială la domiciliu raionul 

Sîngerei”. 

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).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

AU VOTAT: Pro – 29              Contra – 0                Abținut – 0 

34. S-A EXAMINAT: 34. Cu privire la aprobarea în redacție nouăa Regulamentului de 

organizare și funcționare,structurii, efectivului–limită și organigramei Serviciului social Centrul 

de plasament pentru copiiiseparați de părinți „Raza soarelui” 

Raportor: M. Bajura, șef DASPF 

AU LUAT CUVÂNT: M. Bajura, șef DASPF, a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a 

Regulamentului de organizare și funcționare, structurii, efectivului – limită și organigramei 

Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Raza soarelui”, în 

scopul fortificării capacităților de organizare și funcționare a serviciilor sociale pentru copii 

separați de părinți, precum și de îmbunătățire a sistemului de protecție a drepturilor copilului în 

raionul Sîngerei, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 591/2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de 

plasament pentru copiii separați de părinți și a Standardelor minime de calitate, Hotărîrii 

Guvernului nr. 270/2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial 

de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime 

li potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, Legii nr. 140/2013 privind 

protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, art. 43 (1) 

lit.(j1) Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul Raional 

                                                                    DECIDE: 

 

1. Se aprobă: 

http://www.singerei.md/images/2021_documente/Decizii_%C8%99edin%C8%9Ba_CR_23.03/1.34_e.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Decizii_%C8%99edin%C8%9Ba_CR_23.03/1.34_e.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Decizii_%C8%99edin%C8%9Ba_CR_23.03/1.34_e.docx
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1.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Centrul de plasament pentru 

copiii separați de părinți „Raza soarelui”, în redacție nouă, conform anexei nr. 1; 

1.2. Structura Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Raza 

soarelui”, conform anexei nr. 2; 

1.3. Organigrama Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Raza 

soarelui”, conform anexei nr. 3; 

2. Se aprobă efectivul-limită de personal al Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii 

separați de părinți „Raza soarelui” în număr de 14 de unități. 

3. Se abrogă: 

3.1.  Anexa nr.4, Regulamentul de organizare și funcționare  a instituției „Centrul de plasament 

temporar pentru copii și familii în situație de risc „Raza soarelui” din or. Sîngerei, a Deciziei 

Consiliului raional Sîngerei nr.2/15 din 05.04.2012 cu privire la aprobarea Regulamentelor de 

organizare și funcționare ale instituțiilor publice „Raza Soarelui”, „Agape” și „Sf.Gheorghe”; 

3.2. Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.3/8 din 23.05.2019 Cu privire șa modificarea 

Deciziei nr.2/15 din 05.04.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și 

funcționare ale instituțiilor publice „Raza Soarelui”, „Agape” și „Sf.Gheorghe”; 

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).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      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, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a 

Regulamentului de organizare și funcționare, structurii, efectivului – limită și organigramei 
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Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Raza soarelui”, în 

scopul fortificării capacităților de organizare și funcționare a serviciilor sociale pentru copii 

separați de părinți, precum și de îmbunătățire a sistemului de protecție a drepturilor copilului în 

raionul Sîngerei, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 591/2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de 

plasament pentru copiii separați de părinți și a Standardelor minime de calitate, Hotărîrii 

Guvernului nr. 270/2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial 

de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime 

li potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, Legii nr. 140/2013 privind 

protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, art. 43 (1) 

lit.(j1) Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul Raional 

                                                                    DECIDE: 

 

1. Se aprobă: 

1.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Centrul de plasament pentru 

copiii separați de părinți „Raza soarelui”, în redacție nouă, conform anexei nr. 1; 

1.2. Structura Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Raza 

soarelui”, conform anexei nr. 2; 

1.3. Organigrama Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Raza 

soarelui”, conform anexei nr. 3; 

2. Se aprobă efectivul-limită de personal al Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii 

separați de părinți „Raza soarelui” în număr de 14 de unități. 

3. Se abrogă: 

3.1.  Anexa nr.4, Regulamentul de organizare și funcționare  a instituției „Centrul de plasament 

temporar pentru copii și familii în situație de risc „Raza soarelui” din or. Sîngerei, a Deciziei 

Consiliului raional Sîngerei nr.2/15 din 05.04.2012 cu privire la aprobarea Regulamentelor de 

organizare și funcționare ale instituțiilor publice „Raza Soarelui”, „Agape” și „Sf.Gheorghe”; 

3.2. Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.3/8 din 23.05.2019 Cu privire șa modificarea 

Deciziei nr.2/15 din 05.04.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și 

funcționare ale instituțiilor publice „Raza Soarelui”, „Agape” și „Sf.Gheorghe”; 

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

AU VOTAT: Pro – 31              Contra – 0                Abținut – 0 

Notă: La ora 1251, consilierul raional Petru Gherman, a revenit în sală. 

35. S-A EXAMINAT: 35. Cu privire la aprobarea modificărilor în pct. 1.1.,Regulamentul de 

organizare și funcționare aCentrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane 

cu dizabilități „Agape” din or. Sîngerei, al Deciziei nr.5/8 din 28 septembrie 2017.  

Raportor: M. Bajura, șef DASPF 

AU LUAT CUVÂNT: M. Bajura, șef DASPF, a prezentat proiectul de decizie:  

Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul 

de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și 

persoane cu dizabilități „Agape” , în scopul fortificării capacităților de organizare și funcționare 

a serviciilor sociale de plasament  pentru persoanle vârstnice și persoanele cu dizabilități, precum 

și de îmbunătățire a sistemului de protecție a acestora în raionul Sîngerei, în temeiul Hotărîrii 

Guvernului nr. 323/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și 

funcționarea Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și a Standardelor 

minime de calitate, art. 43 (1) lit.(j1) Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 

Deciziei nr.2/8 din 25.03.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Direcției Asistență Socială Socială și Protecție a Familiei Sîngerei”, Consiliul 

Raional 

                                                                    DECIDE: 

1. Se aprobă modificări la pct.1.1.,  Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de 

plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități „Agape” din or. 

Sîngerei, al Deciziei nr.5/8 din 28 septembrie 2017, după cum urmează: 

1) La punctul 7 textul „Centrul are statut de persoană juridică, dispune de patrimoniu 

distinct, cont trezorerial/bancar, ştampilă, sigiliu, antet şi simbolică. Structura 

organizatorică şi statele de personal sînt aprobate prin decizia Consiliului raional.” se 

substituie cu texul „ Centrul dispune de conturi curente trezoreriale/ bancare, deschise în 

contul unic trezorerial al DASPF Sîngerei. Structura organizatorică şi statele de personal 

sînt aprobate prin decizia Consiliului raional.”; 

2) La punctul 36 cuvintele „încheie contracte, eliberează procuri în conformitate cu 

legislaţia în vigoare” se exlud; 

3) La punctul 37 cuvintele „managerul emite ordine şi dispoziţii referitoare la activitatea 

Centrului, efectuează controlul asupra executării lor, aplică stimulări şi sancţiuni 
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disciplinare” se substituie cu cuvintele „managerul elaborează proiecte de ordine 

referitoare la activitatea Centrului, este responsabil de  executarea lor, înaintează 

propuneri pentru aplicarea stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare”; 

4) La punctul 40 cuvintele „managerul Centrului” se sunstituie cu cuvntele „șef DASPF 

Sîngerei”; 

5) La punctul 41 textul „Angajarea personalului se efectuează prin încheierea unui contract 

individual de muncă în formă scrisă şi se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia, 

hotărîrea) managerului, emis în baza contractului.” se substituie cu textul „Recrutarea şi 

evaluarea personalului este realizată de către DASPF Sîngerei. Managerul Centrului 

asigură managementul resurselor umane”. 

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).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      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, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea modificărilor la 

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoane 

vârstnice și persoane cu dizabilități „Agape” , în scopul fortificării capacităților de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale de plasament  pentru persoanle vârstnice și persoanele cu 

dizabilități, precum și de îmbunătățire a sistemului de protecție a acestora în raionul Sîngerei, în 

temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 323/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și a 
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Standardelor minime de calitate, art. 43 (1) lit.(j1) Legii nr. 436/2006 privind administrația 

publică locală, Deciziei nr.2/8 din 25.03.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială Socială și Protecție a Familiei Sîngerei”, 

Consiliul Raional 

                                                                    DECIDE: 

1. Se aprobă modificări la pct.1.1.,  Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de 

plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități „Agape” din or. 

Sîngerei, al Deciziei nr.5/8 din 28 septembrie 2017, după cum urmează: 

1) La punctul 7 textul „Centrul are statut de persoană juridică, dispune de patrimoniu 

distinct, cont trezorerial/bancar, ştampilă, sigiliu, antet şi simbolică. Structura 

organizatorică şi statele de personal sînt aprobate prin decizia Consiliului raional.” se 

substituie cu texul „ Centrul dispune de conturi curente trezoreriale/ bancare, deschise în 

contul unic trezorerial al DASPF Sîngerei. Structura organizatorică şi statele de personal 

sînt aprobate prin decizia Consiliului raional.”; 

2) La punctul 36 cuvintele „încheie contracte, eliberează procuri în conformitate cu 

legislaţia în vigoare” se exlud; 

3) La punctul 37 cuvintele „managerul emite ordine şi dispoziţii referitoare la activitatea 

Centrului, efectuează controlul asupra executării lor, aplică stimulări şi sancţiuni 

disciplinare” se substituie cu cuvintele „managerul elaborează proiecte de ordine 

referitoare la activitatea Centrului, este responsabil de  executarea lor, înaintează 

propuneri pentru aplicarea stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare”; 

4) La punctul 40 cuvintele „managerul Centrului” se sunstituie cu cuvntele „șef DASPF 

Sîngerei”; 

5) La punctul 41 textul „Angajarea personalului se efectuează prin încheierea unui contract 

individual de muncă în formă scrisă şi se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia, 

hotărîrea) managerului, emis în baza contractului.” se substituie cu textul „Recrutarea şi 

evaluarea personalului este realizată de către DASPF Sîngerei. Managerul Centrului 

asigură managementul resurselor umane”. 

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).  

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

de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 
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AU VOTAT: Pro – 27              Contra – 0                Abținut – 0 

36. S-A EXAMINAT: 36. Cu privire la aprobarea acordului adițional la contractul de comodat 

Raportor: T. Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane 

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, șef SJRU, a prezentat proiectul de decizie:  

 În temeiul art. 53 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia 

publică locală”, art. 1251,1252 și 1280 Codului Civil al RM, precum şi în baza Demersului 

Direcției Asistență Socială și Protecției Familiei Sîngerei prin care se solicită prelungirea 

contractului de locațiune prin  acordul adițional  între  Consiliul raional Sîngerei și  Primăria 

or.Sîngerei, cu schimbarea suprafeței folosite în legătură cu transmiterea în folosință temporară, 

cu titlu gratuit, de către Primaria or. Sîngerei în gestiunea Direcției Asistență Socială și Protecția 

Familiei, încăperii cu s-88m2 în clădirea fostei grădinițe creșă, 

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se aprobă acordul adițional la Contractul de comodat nr.2 din 25.05.2007. ( se anexează) 

2. Se autorizează  Președintele  raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze acordul adițional.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei 

consultative pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      Șef SJRU 

      T. Donos 

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

menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: În temeiul art. 53 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind 

administraţia publică locală”, art. 1251,1252 și 1280 Codului Civil al RM, precum şi în baza 

Demersului Direcției Asistență Socială și Protecției Familiei Sîngerei prin care se solicită 

prelungirea contractului de locațiune prin  acordul adițional  între  Consiliul raional Sîngerei și  
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Primăria or.Sîngerei, cu schimbarea suprafeței folosite în legătură cu transmiterea în folosință 

temporară, cu titlu gratuit, de către Primaria or. Sîngerei în gestiunea Direcției Asistență Socială 

și Protecția Familiei, încăperii cu s-88m2 în clădirea fostei grădinițe creșă, 

            Consiliul raional Sîngerei, 

DECIDE: 

1. Se aprobă acordul adițional la Contractul de comodat nr.2 din 25.05.2007. ( se anexează) 

2. Se autorizează  Președintele  raionului (dl Grigore Corcodel), din numele Consiliului 

raional să semneze acordul adițional.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei 

consultative pentru Economie, finanțe și buget (dl I. Cebotari). 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 

nr.43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al R.Moldova nr.116/2018. 

 

AU VOTAT: Pro – 29              Contra – 0                Abținut – 1 

 

37. S-A EXAMINAT: 37. Cu privire la modificarea condițiilor contractuale 

Raportor: T. Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane 

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, șef SJRU, a prezentat proiectul de decizie:  

 Avînd în vedere nota informativă cu privire la necesitatea asigurării activității centrelor 

de sănătate al raionului Sîngerei; 

           În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 54 alin. (2), art. 55 lit. (i), art. 260 din Codul Muncii 

al Republicii Moldova, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1086 din 30 decembrie 2016 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de 

servicii de sănătate”, și regulamentelor Instituţiilor Medico Sanitare Publice, Centre de Sănătate 

Bilicenii Vechi, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drășănești, Biruința, aprobate, avînd în vedere cererile 

salariaților,  

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se prelungesc relațiile de muncă cu șefii Centrelor de Sănătate, prin aprobarea acordurilor 

adiționale la contractele individuale de muncă: 

1.1.  Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi- Melnic Emil, din data data de 26 noiembrie 2020, 

pînă la 26.05.2021. 
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1.2. Centrul de Sănătate Drăgănești-Mereniuc Gheorghe, din data de 01.02.2021, pînă la 

01.07.2021.  

1.3. Centrul de Sănătate Cotiugenii Mici- Victor Păscăluță, din data de 04.01.2021  pînă la 

01.07.2021.  

1.4. Centrul de Sănătate Cubolta, Vadim Boișteanu, din data de  04.01.2021 pînă la 

01.07.2021. 

1.5. Centrul de Sănătate Rădoia, Andrei Moraru,  din data 25.02.2021 pînă la 01.07.2021. 

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului (Grigore Corcodel) să semneze acorduri la 

contractele individuale de muncă. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ 

al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      Șef SJRU 

      T. Donos 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, 

ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este 

pozitiv.  

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

 

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: Avînd în vedere nota informativă cu privire la necesitatea asigurării activității 

centrelor de sănătate al raionului Sîngerei; 

           În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 54 alin. (2), art. 55 lit. (i), art. 260 din Codul Muncii 

al Republicii Moldova, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1086 din 30 decembrie 2016 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de 

servicii de sănătate”, și regulamentelor Instituţiilor Medico Sanitare Publice, Centre de Sănătate 

Bilicenii Vechi, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drășănești, Biruința, aprobate, avînd în vedere cererile 

salariaților,  

            Consiliul raional, 

DECIDE: 
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1. Se prelungesc relațiile de muncă cu șefii Centrelor de Sănătate, prin aprobarea 

acordurilor adiționale la contractele individuale de muncă: 

1.1. Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi- Melnic Emil, din data data de 26 noiembrie 

2020, pînă la 26.05.2021. 

1.2. Centrul de Sănătate Drăgănești-Mereniuc Gheorghe, din data de 01.02.2021, pînă la 

01.07.2021.  

1.3. Centrul de Sănătate Cotiugenii Mici- Victor Păscăluță, din data de 04.01.2021  pînă 

la 01.07.2021.  

1.4. Centrul de Sănătate Cubolta, Vadim Boișteanu, din data de  04.01.2021 pînă la 

01.07.2021. 

1.5. Centrul de Sănătate Rădoia, Andrei Moraru,  din data 25.02.2021 pînă la 

01.07.2021. 

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului (Grigore Corcodel) să semneze acorduri la 

contractele individuale de muncă. 

3.Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ 

al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

 

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

 

38. S-A EXAMINAT: 38. Cu privire la inițierea controlului activității IMSP ,,Spitalul raional 

Sîngerei” 

Raportor: T. Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane 

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, șef SJRU, a prezentat proiectul de decizie:  

 Avînd în vedere nota informativă cu privire la inițierea controlului activității IMSP 

,,Spitalul raional Sîngerei, în scopul  inițierii inspectării financiare complexe în instituția 

medicală și stopării iregularităților financiare în administrarea spitalului raional Sîngerei. 

           În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, 

p.15 sbpct.14 al regulamentului de organizare  și funcționare al IMSP Spitalul raional Sîngerei,  

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se inițiază controlul activității curente ale IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei, pentru perioada 

2015-2021. 

http://www.singerei.md/images/2021_documente/Decizii_%C8%99edin%C8%9Ba_CR_23.03/1.38_e.docx
http://www.singerei.md/images/2021_documente/Decizii_%C8%99edin%C8%9Ba_CR_23.03/1.38_e.docx
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2. Se împuterniceşte preşedintele raionului (Grigore Corcodel) să dispună selectarea auditului 

extern, pentru organizarea controlului.  

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ 

al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      Șef SJRU 

      T. Donos 

Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, 

ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte a menționat că avizul Comisiei este 

pozitiv.  

Oleg Cernei, consilier raional, a menționat că activitatea IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, 

este verificată de ConsiliulAdministrativ al instituției.  

Vasili Marandiuc, consilier raional, a expus părerea că auditul trebuie aprobat de Consiliul 

raional și nu de Președintele raionului. Ulterior, dumnealui a evidențiat că dl Lilian Brînză, 

trebuie confirmat în funcția de director al IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, avînd în vedere 

că a fost desemnat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, câștigător al 

concursului.  

Grigore Corcodel, președintele raionului, a remarcat că dl L. Brînză, exercită ilegal, 

atribuțiile directorului IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, neglijînd astfel, actele emise de 

Consiliul raional și Președintele raionului vis-a-vis de încetarea raporturilor de muncă cu 

dumnealui și delegarea competențelor vicedirectorului instituției.  

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS:  Avînd în vedere nota informativă cu privire la inițierea controlului activității 

IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei, în scopul  inițierii inspectării financiare complexe în instituția 

medicală și stopării iregularităților financiare în administrarea spitalului raional Sîngerei. 

           În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, 

p.15 sbpct.14 al regulamentului de organizare  și funcționare al IMSP Spitalul raional Sîngerei,  

            Consiliul raional, 

DECIDE: 
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1. Se inițiază controlul activității curente ale IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei, pentru perioada 

2015-2021. 

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului (Grigore Corcodel) să dispună selectarea auditului 

extern, pentru organizarea controlului.  

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ 

al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

 

AU VOTAT: Pro – 23              Contra – 3                Abținut – 6 

 

39. S-A EXAMINAT: 39. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT-111. 

Raportor: T. Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane 

AU LUAT CUVÂNT: T. Donos, șef SJRU, a prezentat proiectul de decizie:  

În scopul aplicării uniforme al legislației stabilte de Codul Administrativ, în legătură cu 

notificarea OT Bălți al Cancelariei de Stat, în temeiul art. 43 al.2 al Legii nr. 436/2006 „Privind 

administraţia publică locală”, avînd în vedere prescripția nr. 25-15/43 din 09.02.2021 al 

Inspecției Finaciare,direcția teritorială inspectare finaciară Bălți, prin care se constată abateri de 

la cadrul normativ privind gestionarea bunurilor propietate publică și a mijloacelor finaciare au 

fost admise ratări de venituri în mărime de 8,4 mii lei, cheltuieli neregulamentare în mărime de 

84,4 mii lei, lipsuri de bunuri în văloare de 81,7 mii lei,  avînd în vedere explicații depuse, al 

dnei Prociuc Liudmila din data de 04.12.2020,   

            Consiliul raional Sîngerei , 

 

DECIDE: 

1. Se modifică decizia nr.6/3 din 29.12.2020 ,,Cu privire la concedierea administratorului IP  

Incubatorul de Afaceri Săngerei” după cum urmează. 

1.1. Se expune sintagma p.1, al deciziei după cuvîntul respectiv, cu următorul conținut 

,,în baza art. 86 lit k), al Codului muncii, cu încetarea contractului individual de muncă  din 

17.12.2015 cu directorul IP ,,Incubator de Afaceri Sîngerei” dna L.Prociuc, în locul ,,dar și în 

legătură cu atingerea vărstei de pensionare”  

1.2. Se adaugă p.5 cu următorul conținut-   după cuvîntul Fondatorului, cu următorul 

conținut ,, pe un teremen de pînă la 01.07.2021. 

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

consultative pentru etică,legislație,ordine și drepturile omului (dl R.Delogramatic). 
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3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central str. Hotinului nr.43)  în 

termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codul Administrativ  al  RM 

nr.116/2018. 

PREŞEDINTE 

Grigore CORCODEL 

        Întocmit 

      Șef SJRU 

      T. Donos 

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

drepturile omului, a menționat că avizul Comisiei este pozitiv.  

Vasili Marandiuc, consilier raional, a spus că decizia nr. 6/3 din 29.12.2020 “Cu privire la 

concedierea administratorului IP "Incubatorul de Afaceri Sîngerei", este incorectă și oportun 

ar fi ca aceasta să fie abrogată.  

Oleg Cernei, consilier raional, a susținut poziția dlui Vasili Marandiuc și a propus ca acest 

proiect să fie exclus, fiindcă nu va produce efect juridic.  

Președintele ședinței, a supus votului proiectul de decizie. 

S-A DECIS: În scopul aplicării uniforme al legislației stabilte de Codul Administrativ, în 

legătură cu notificarea OT Bălți al Cancelariei de Stat, în temeiul art. 43 al.2 al Legii nr. 

436/2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd în vedere prescripția nr. 25-15/43 din 

09.02.2021 al Inspecției Finaciare,direcția teritorială inspectare finaciară Bălți, prin care se 

constată abateri de la cadrul normativ privind gestionarea bunurilor propietate publică și a 

mijloacelor finaciare au fost admise ratări de venituri în mărime de 8,4 mii lei, cheltuieli 

neregulamentare în mărime de 84,4 mii lei, lipsuri de bunuri în văloare de 81,7 mii lei,  avînd în 

vedere explicații depuse, al dnei Prociuc Liudmila din data de 04.12.2020,   

            Consiliul raional Sîngerei , 

DECIDE: 

1. Se modifică decizia nr.6/3 din 29.12.2020 ,,Cu privire la concedierea administratorului IP  

Incubatorul de Afaceri Săngerei” după cum urmează. 

1.1.Se expune sintagma p.1, al deciziei după cuvîntul respectiv, cu următorul conținut 

,,în baza art. 86 lit k), al Codului muncii, cu încetarea contractului individual de 

muncă  din 17.12.2015 cu directorul IP ,,Incubator de Afaceri Sîngerei” dna 

L.Prociuc, în locul ,,dar și în legătură cu atingerea vărstei de pensionare”  

1.2. Se adaugă p.5 cu următorul conținut-   după cuvîntul Fondatorului, cu următorul 

conținut ,, pe un teremen de pînă la 01.07.2021. 

http://www.singerei.md/images/Decizii_29.12.20/6.3_e.docx
http://www.singerei.md/images/Decizii_29.12.20/6.3_e.docx
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2. Controlul asupra realizării prezentei decizii în cauză, se pune în sarcina Comisiei 

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

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central str. Hotinului nr.43)  în 

termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codul Administrativ  al  RM 

nr.116/2018. 

 

AU VOTAT: Pro – 12              Contra – 12                Abținut – 2 

(Proiectul de decizie nu a întrunit numărul neecsar de voturi) 

 

La capitolul anunțuri, informații și declarații, dl T. Donos, șef Serviciu Juridic și 

Resurse Umane, a dat citire adresării parvenite de la Centrul Național Anticorupție nr. 12/908 

din 15.03.2021. (se anexează) Dumnealui a întrebat consilierii, dacă acțiunile descrise în 

scrisoare, au adus un prejudiciu considerabil bugetului local. 

Vasili Marandiuc, consilier raional, a explicat că acțiunile enunțate, nu au influențat 

semnificativ bugetul.  

Președintele ședinței, a supus votului poziția de a considera prejudiciul 

nesemnificativ: 

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

Ion Roșca, coonsilier raional, a anunțat că Autoritatea Națională de Integritate a încetat 

prcedura de control al averii și intereselor personale, față de dumnealui.  

Grigore Corcodel, președintele raionului, a vorbit despre demersul dlui Arcadie 

Covaliov, primar al or. Sîngerei, privind alocarea a 6 mln. lei pentru reparația străzii 

Independenței. Dumnealui a propus consilierilor, de a solicita transmiterea în gestiunea 

Consiliului raional Sîngerei, a acestui tronson de drum. Dumnealui a explicat, că aceasta ar fi 

soluția optimă pentru efectuarea lucrărilor de reparație a podurilor, bordurii, canalelor de 

scurgere etc, remarcînd că după finalizarea acestor lucrări, drumul va fi transmis Consiliului 

Orășenesc Sîngerei.  

Oleg Cernei, consilier raional, a stipulat că nu este necesar de efectuat această 

procedură, iar Consiliul raional Sîngerei, poate să contribuie la reparația acestui drum, prin 

achiziționarea materialelor necesare. Totodată, dumnealui a anunțat că suma solicitată de 

primarul or. Sîngerei, este deja de 2,5 mln. lei.  

Vasili Marandiuc, consilier raional, a concretizat că în caz de Consiliul raional va primi 

în gestiune această porțiune, atunci finanțatorul nu va acorda mijloacele financiare preconizate, 

fiindcă contractul a fost încheiat cu APL I.  

Tudor Mocanu, consilier orășenesc, a susținut poziția Președintelui raionului.  



Arcadie Covaliov, primar al or. Singerei, a fost de pdrerea, c6 in rezolvareaacestei
probleme trebuie sd se implice atdt autoritalile locale, cdt qi cele centrale, evidenliind cd
transmiterea in gestiune nu este o solufie. S-a inform at, cd dup6 final izarea lucrdrilor de
reabilitare a centurii or' Singerei efectuate de cornpania "ONUR',, aceasta se obligd de a repara
strada centrald in doud straturi de asfalt. Apoi, dumnealui a remarcat, elaborarea la moment a
proiectului de reparafie a strdzii, conform cdruia suma oferita de aceastd companie, nu este
suficientd pentru a repara calitativ drumul in cauzd. Astfel, se va inainta demers qi c6tre
autoridtile centrale, intru acordarea finanfdrii. Totodatd, dumnealui a solicitat consilierilor sd nu
examineze adresarea privind acordarea a 2,5 mln.lei, aga inc6t aceastd sumd nu va satisface
integral necesitalile.

Pre$edintele gedin{ei dl Ion Roqca, a menfionat c6 ORDINEA DE zl esteepuizati qi
a anunfat inchiderea lucririror qedin{ei ordinare din 23.03.2021

Pregedintele gedinfei RO$CA Ion

CONTRASEMN
Secretar al
Consiliului ra TABARCEA Vitatie
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