Consilierului raional Dlui ( nei) _______________________
ÎNŞTIINŢARE
Pe data 05.08.2016, ora 10.00 , în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe et. III,
este convocată şedinţă ordinară a Consiliului raional Glodeni, cu următoarea ordine de
zi:
1.Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2016.
Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef Direcție Finanțe.
2.Cu privire la activitatea Președintelui raionului și a serviciilor publice din subordine pe
perioada anilor 2015-2016 (09.07.2015-09.07.2016).
Raportor: dl Ion Leucă, Președinte al raionului Glodeni.
3.Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru a.2016, aprobat prin deciziile Consiliului
raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015.
Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef Direcție Finanțe.
4.Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2016.
Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef Direcție Finanțe.
5.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional şi Aparatului
Preşedintelui raionului pentru trimestrul IV anul 2016.
Raportor: d. Olesea Turețcaia, șef secție administrație publică locală.
6.Cu privire la aprobarea modificării în componenţa nominală a unor Comisii Consultative de
Specialitate ale Consiliului Raional Glodeni.
Raportor: d. Olesea Turețcaia, șef secție administrație publică locală.
7.Cu privire la vînzarea - cumpărarea , primirea - transmiterea spaţiului locativ proprietate
privată.
Raportor: dna Ala Ojoga, Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării.
8.Cu privire la casarea unor mijloace fixe, proprietate publică, domeniul public al unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni, deținute în administrare, cu titlu gratuit, de ÎM
,,Centrul Stomatologic Raional Glodeni ”.
Raportor: dna Ala Ojoga, Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării.
9.Cu privire la modificarea decizii Consiliului raional Glodeni nr.3/4 din 29 iunie 2016 ,,Cu
privire la formarea unor bunuri imobile proprietate publică, domeniul privat a unitatății
administrativ-teritoriale raionul Glodeni prin separare”.
Raportor: dna Ala Ojoga, Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării.
10.Cu privire la aprobarea unui dosar tehnic.
Raportor: dna Ala Ojoga, Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării.
11.Cu privire la transmiterea în folosință temporară, cu titlu gratuit , a unor încăperi/cabinete
proprietate publică, domeniul public de la unitatea administrativ-teritorială Dușmani la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării.
12.Cu privire la transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, a unui teren proprietate publică,
domeniul public de la unitătea administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP Spitalul raional
Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării.
13.Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în folosință temporară, cu titlu gratuit, de la
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la instituțiile publice din domeniul
învățămîntului.
Raportor: dna Ala Ojoga, Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării.
14.Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe deținute în administrare, cu titlu gratuit, de la
DÎTS la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării.
15.Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt din raionul Glodeni.
Raportor: dl Tudor Casauțan, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.

16.Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în
termen,serviciul cu termen redus,în toamna-iarna anilor 2016-2017
Raportor: dl Eduard Loghin, șef Secție Administrativ-Militare Glodeni.
17.Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea Cărții de vizită a raionului
Glodeni.
Raportor: dl Ion Leucă, Președinte al raionului Glodeni.
18.Cu privire la participarea Consiliului raional Glodeni în Proiectul regional „Facilitatea
dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea
infrastructurii Parcului Industrial „Răut””.
Raportor: dl Vasile Gudumac, șef secție economie.
19.Cu privire la participarea Consiliului raional Glodeni în Proiectul regional „ Dezvoltarea,
valorificarea și promovarea potențialului și infrastructurii turistice regionale prin crearea
Centrului de promovare a turismului (CPT) în mun. Bălți”.
Raportor: dl Vasile Gudumac, șef secție economie.
20.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 8/13 din 20.09.2007..
Raportor: dl Vitalie Grijuc, specialist principal în protecția drepturilor copilului.

Interpelări, întrebări, raspunsuri.

La solicitare, Secția Administrație Publică Locală, va pune la dispoziție pentru cunoștință
anexele la proiectele de decizii care lipsesc, deoarece sînt voluminoase.
Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale
Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum
urmează:
• Comisia consultativă de specialitate pentru protecţia mediului, amenajarea
teritoriului şi dezvoltarea serviciilor publice, pe data de 01.08. 2016, ora
10.00.
• Comisia consultativă de specialitate pe problemele de drept şi etică , pe data
de 01.08.2016, ora14.00.
• Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare,
pe data de 02.08. 2016, ora 10.00.
• Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi socio-culturale şi
învăţămînt pe data de 02.08.2016, ora 14.00.
• Comisia consultativă de specialitate pentru protecţie socială şi sănătate
publică, pe data de 03.08.2016, ora 10.00.
• Comisia consultativă de specialitate pentru agricultură și industrie, pe data
de 03.08.2016, ora 14.00.

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
str. Suveranitaţii nr. 2
MD 4901, or. Glodeni
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ
ул Суверанитэций 2
МД 4901 г Глодень
тел 2-20-58 факс 2-20-57

DECIZIE
din 5 august 2016

nr.4/1

Cu privire la executarea bugetului
raional pe perioada 6 luni 2016
Pe perioada 6 luni 2016 , sursele de venituri a bugetului raional au fost planificate in
sumă totală de 53813.0mii lei. Executarea veniturilor se estimează cu suma de 54172.7mii lei,
ceia ce constituie 100.7% faţă de prevederile bugetare planificate si precizate, din care: transferurile de la bugetul de stat au fost planificate în suma de 47993.1 mii lei și executate
integral, veniturile fiscale au fost planificate în sumă de 5089.2mii lei și executate în sumă de
5448.9mii lei, la nivel de 107%, veniturile colectate de la prestarea serviciilor cu plată, de la
darea în locaţiune a încăperilor au fost executate în sumă de 522.3mii lei , la nivel de 101%, alte
venituri provenite din realizarea Complexului de construcții din c. Balatina în urma licitației din
18.04.2016 constituie 277,7mii lei.
Planul precizat , la partea de cheltuieli bugetare de bază a bugetului raional, constituie
55883,9mii lei, care s-a executat in sumă de 52618,7mii lei , la nivel de 94,2%, inclusiv: planul
cheltuielilor bugetare curente constituie 54672,8 mii lei si s-a executat in sumă de 51407,6 mii
lei , la nivel de 94%, planul finanţării cheltuielilor capitale, din sursele bugetului raional,
constituie 1211,0mii lei si s-a executat la nivel de 100%.
Pentru perioada de raportare, transferurile din Fondul Rutier local pentru reparația
curentă a drumurilor locale, au fost aprobate în sumă de 1665,7 mii lei și executate în sumă de
446,3mii lei, din care 132,6 mii lei reprezintă mijloacele financiare alocate pentru achitarea
lucrarilor de intreținere a drumurilor pe timp de iarnă, 313,7mii lei reprezintă mijloacele
financiare alocate pentru achitarea datoriilor creditare formate în anul 2015 față de agenții
economici executori a lucrărilor de reparație a drumurilor.
Din partea bugetului raional au fost îndeplinite anumite obligaţiuni prioritare cît priveşte
achitarea integrală a salariilor şi concedialelor angajaţilor sferei bugetare, executarea măsurilor
prevăzute suplimentar pentru 6 luni 2016, în deciziile aprobate la şedinţele Consiliului raional şi
alte măsuri ce ţin de activitatea curentă ale instituţiilor din teritoriu.
Reieşind din cele sus menţionate şi în conformitate cu art.43 al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 29 al Legii privind finanţele
publice locale nr 397 – XV din 16.10.2003,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe perioada 6 luni a anului
2016, prezentat de şeful Direcţiei Finanţe, dna N. Sîngereanu (raportul se anexează).
2. Preşedintele raionului:
a) în comun cu serviciile subordonate Consiliului raional, în colaborare cu Inspectoratul
Fiscal de Stat Glodeni şi primăriile raionului, v-or contribui la extinderea bazei impozabile şi
asigurarea funcţionării normale a instituţiilor din teritoriu.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate pentru activități economico - financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Preşedintele şedinţei

Ion Maican

Secretar Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Informatie privind executarea bugetului raional Glodeni pe primul semestru
a.2016 la situatia din 30.06.2016
Planul
precizat
anual 2016
nr
.
I
1
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3
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5
6
7
8
9
10

Planul pe
6 luni (1/2
din planul
anual)

Denumirea indicatorilor
Venituri - total
Venituri - total fara transferuri
Defalcari din impozitul pe venit
Taxa pentru apa
Taxa pentru extragerea
mineralelor utile
Taxa pentru lemnul eliberat pe
picior
Taxa pentru folosirea
drumurilor (50% din Fondul
Rutier)
Impozitul privat
Arenda terenurilor cu
destinatie agricola
Taxa pentru certificare
Taxa pentru procurarea valutei
Incasari de la prestarea
serviciilor cu plata
Plata pentru locatiunea
bunurilor patrimoniului public

11
12 Amenzi si sanctiuni

Alte venituri (realizarea
cladirilor, dobinzi bancare,
13 incasari neidentificate)

Executat
pe
executa
Devieri
primul
t 2016
(+, -)
semestru
in %%
2016
54269,3
359,7
100,7
5448,9
359,7
107,1
2139,7
47,8
102,3
13,9
-6,1
69,5

106081,9
11595,7
4183,7
50,0

53909,6
5089,2
2091,9
20,0

350,0

118,4

119,3

0,9

100,8

22,0

10,0

5,3

-4,7

53,0

3900,0

1665,7

1665,7
2,7

0,0
2,7

100,0

22,1
0,7
-8,0

60,0

40,0

20,0

22,1
0,7
12,0

791,5

400,0

414,8

14,8

103,7

233,1
22,0

116,6
11,0

107,5
31,8

-9,1
20,8

92,2
289,1

277,7

277,7

Donatii pentru cheltuieli
capitale de la Fondul de
Eficieta Energetica, alte
14 donatii
Fondul Republican de
15 sustinere sociala a populatiei
16 Transferuri

2003,4

635,7

635,7

0,0

100,0

1745,6
92740,6

827,3
47993,1

827,3
47993

0,0
0,0

100,0
100,0

Șef Direcția Finanțe

Nelea Sîngereanu

Raport
privind executarea bugetului raional pe perioada de 6 luni 2016

I.Veniturile bugetului raional
Pentru perioada 6 luni 2016, sursele de venituri ale bugetului raional au fost planificate in suma
de 53813mii lei , executate in suma de 54172.7mii lei, la nivel de 100.7 la suta sau cu 359.7 mii
lei mai mult faţă de indicii planificaţi.
Informatia privind executarea părții de venituri a bugetului rational se prezintă in anexa nr.1
Veniturile proprii:
Veniturile proprii au fost executate in sumă de 5448.9mii lei faţă de planul de 5089.2mii lei, la
nivel de 107%.
Veniturile fiscale – au fost executate in suma de 3943.9 mii lei faţă de planul in marime de
3906.0mii lei , la nivel de 100.9%.
Defalcările impozitului pe venitul persoanelor fizice la bugetul raional , sînt supraexecutate cu
47.8mii lei.
Încasările taxei p/u folosirea drumurilor de catre automobilele înmatriculate în RM sînt
executate la nivel de 100% in marime de 1665.7mii lei.
Mijloacele speciale acumulate de la prestarea serviciilor cu plata, de la darea in locatiune a
incaperilor – au fost executate in suma de 522.3mii lei faţă de planul in marime de 516.6mii lei
la nivel de 101% .
Veniturile fondurilor speciale (veniturile de la casele de schimb valutar)- au fost executate in
suma de 12.0 mii lei, fata de planul in marime de 20.0mii lei la nivel de 60% .
Alte venituri – nu au fost planificate, dar au fost incasate la bugetul raional venituri provenite de
la realizarea Complexului de construcții din c. Balatina în urma licitației din 18.04.2016 si
realizarea altor bunuri in suma totala de 277.7 mii lei
Transferurile
Transferurile de la bugetul de stat pentru cheltuielile curente – au fost planificate pe
perioada de 6 luni 2016 in suma de 47993.1mii lei, care a fost executate integral.
Transferurile din Fondul Republican de sustinere sociala a populatiei au fost planificate in
suma de 730.7mii lei , care au fost executate integral.
Transferurile din Fondul de Eficientă Energetică (LT V Coroban) au fost planificate in suma
de 635,7mii lei , care au fost executate integral.

II. Cheltuielile bugetului raional
Planul precizat la partea de cheltuieli de baza a bugetului raional pe perioada de 6 luni 2016
constituie 55883,9mii lei, care s-a executat in suma de 52618,7mii lei , la nivel de 94,2 % fata
de indicii planificati, neexecutarea constituie 3265,2 mii lei
Informaţia privind executarea cheltuielilor se prezinta in anexa nr.2
Cheltuielile curente :- planul constituie 54672.8mii lei si s-a executat in suma de 51407,6mii lei
, la nivel de 94,0% . Neexecutarea cheltuielilor curente se estimeaza cu suma de 3265.2 mii lei,
din care:
- 1715,6 mii lei - neexecutarea cheltuielilor de personal(existenta a 24 functii vacante, 178 mii
lei se prezinta ca economii formate in urma concediilor de boală) .
- 272,8 lei lei - neexecutarea cheltuielilor p/u plata marfurilor si serviciilor
- 1219,4mii lei - neexecutarea cheltuielilor din Fondul rutier local(valorificarea incasarilor in
Fondul rutier local este planificata in trim III).
Cheltuielile capitale: - planul de cheltuieli constituie 1211,0mii lei si s-a executat in suma de
1211,0mii lei , la nivel de 100% . Au fost procurate mijloace fixe (computatoare, programe de
contabilitate) in suma totala de 200,1mii lei, au fost achitate costurile reparatiilor capitale
efectuate in anul precedent in suma totala de 1011.0mii lei(LT V.Coroban proiectul FEE
615,4mii lei, Gimnaziul Limbenii Vechi 205,4mii lei, Gimnaziul Fundurii Vechi – 74,6mii lei,
Serviciul Cultură, Sc.de Arte Cuhnești -60,0mii lei)
Executarea cheltuielilor pe directiile subordonate Consiliului raional:
Aparatul Presedintelui raionului, directiile si sectiile , serviciul de deservire a
cladirii Consiliului raional
Pe perioada de raportare au fost aprobate si precizate mijloace financiare pentru efectuarea
cheltuielilor curente în sumă de 2137.6 mii lei, executarea cheltuielilor se estimeaza cu suma de
1954.0mii lei, ceia este la nivel de 91%.
Neexecutarea cheltuielilor în marime de 183.6 mii lei se explică prin formarea economiilor la
cheltuielile de personal , în rezultatul existenţei funcţiilor vacante, aflării angajaţilor în concedii
de boală și neexecutarea alocatiilor din Fondul de rezervă în suma de 74,4mii lei pentru achitarea
costului proiectului de aprovizionare cu apa(aceste achitări s-au efectuat în luna iulie).
Directia Finante
Volumul de cheltuieli pentru intreţinerea Directiei a fost planificat in suma de
477,3mii lei, volumul de cheltuieli real executat constituie 456,1mii lei , la nivel de 95,6%, din
care- cheltuielile de personal au fost planificate in suma de 457,8 mii lei, real executate in suma
de 437,3 mii lei la nivel 95,5%(2 funcții vacante).
Centrul militar raional .
Volumul de cheltuieli pentru intreţinerea Centrului militar (achitarea platii de arenda a
incaperilor, serviciilor de transport, serviciilor de telecomunicatii, energia electrica ) a fost
aprobat in suma de 27,2mii lei, care au fost executat in suma de 25,5mii lei la nivel de 93,8 %.
Directia Invăţămînt Tineret si Sport.
Pentru intretinerea institutiilor din cadrul Directiei, au fost precizate mijloace financiare pentru
efectuarea cheltuielilor curente şi capitale in suma totala de 12607,1,0mii lei, care au fost
executate in suma totala de 12112,1mii lei , la nivel de 96,1%, suma cheltuielilor neexecutate
constituie 495,0mii lei .
Executarea cheltuielilor curente pe principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 9742,9mii lei , la nivel de 95,6%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 1248,8mii lei , la nivel de 97%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 440,1mii lei , la nivel de
98%.

-

Procurarea combustibilului – au fost executate în suma de 380,6mi lei, la nivel de 99 %

Institutiile de invatamint din subordinea Consiliului Raional , care activeaza in
autogestiune financiara.

conditii de

Gimnaziul Limbenii Noi
Au fost planificate pentru 6 luni 2016 mijloace financiare pentru efectuarea cheltuielilor curente
şi capitale in suma totala de 1258,1mii lei, care au fost executate in suma totala de 1207,0mii lei ,
la nivel de 95,9 %, volumul cheltuielilor neexecutate se estimeaza cu suma de 51,1mii lei .
Executarea cheltuielilor curente pe principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 932,0mii lei , la nivel de 95,6%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 36,7mii lei , la nivel de 92%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 35,0mii lei , la nivel de
88%.
- Procurarea combustibilului – au fost executate în suma de 144,7mi lei, la nivel de 99%
Liceul Teoretic Lev Tolstoi
Volumul de cheltuieli pentru sustinerea activitatii LT Lev Tolstoi a fost planificat in suma
de mii lei, volumul de cheltuieli real executate constituie 2922,3mii lei , la nivel de 96,1%.
Executarea cheltuielilor curente pe principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 2498,1mii lei , la nivel de 95%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 276,1mii lei , la nivel de 99%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 116,0mii lei , la nivel de
97%.
Liceul Teoretic Balatina
Pentru 6 luni 2016 au fost planificate mijloace financiare in suma totala de mii lei , care au fost
executate in suma de 3209,9mii lei , la nivel de 96,5 % . Executarea cheltuielilor curente pe
principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 2590,8mii lei , la nivel de 95,6%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 209,4mii lei , la nivel de 97,7%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 108,8mii lei , la nivel de
97%.
- Procurarea combustibilului – au fost executate în suma de 205,3mi lei, la nivel de 99%
Gimnaziul Limbenii Vechi
Au fost planificate mijloace financiare pentru efectuarea cheltuielilor curente şi capitale in suma
totala de mii lei, care au fost executate in suma totala de 1547,2mii lei , la nivel de 96,7%,
volumul cheltuielilor neexecutate se estimeaza cu suma de 53,2 mii lei . Executarea cheltuielilor
curente pe principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 1070,7mii lei , la nivel de 95,7%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 41,5mii lei , la nivel de 94,7%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 52,3mii lei , la nivel de
93%.
- Procurarea combustibilului – au fost executate în suma de 160,2mi lei, la nivel de 99 %
Gimnaziul Ciuciulea
Pentru 6 luni 2016 au fost planificate mijloace financiare in suma totala de mii lei , care au fost
executate in suma de 2082,8mii lei , la nivel de 96,3% . Executarea cheltuielilor curente pe
principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 1567,4mii lei , la nivel de 95%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 100,8mii lei , la nivel de 96,2%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 85,0mii lei , la nivel de
95,6%.

-

Procurarea combustibilului – au fost executate în suma de 301,3mii lei, la nivel de 99%
LT Cobani

Pentru 6 luni 2016 au fost planificate mijloace financiare in suma totala de mii lei , care au fost
executate in suma de 1492,0mii lei , la nivel de 95,5% Executarea cheltuielilor curente pe
principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 1347,0mii lei , la nivel de 96%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 39,4mii lei , la nivel de 91,2%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 42,1mii lei , la nivel de
90,7%.
- Procurarea combustibilului – au fost executate în suma de 37,1mi lei, la nivel de 98%
LT Cuhneşti
Pentru 6 luni 2016 au fost planificate mijloace financiare in suma totala de mii lei , care au fost
executate in suma de 2036,2mii lei , la nivel de 96,1% Executarea cheltuielilor curente pe
principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 1676,1mii lei , la nivel de 95%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 89,8mii lei , la nivel de 98%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 88,3mii lei , la nivel de
97%.
- Procurarea combustibilului – au fost executate în suma de 144,8mi lei, la nivel de 99%
LT V. Coroban, inclusiv caminul pentru liceeni
Volumul cheltuielilor bugetare planificate pentru perioada de 6 luni 2016 constituie 4279,3 mii
lei, care au fost executatte in sumă de 4149,9mii lei , la nivel de 97%, din care executarea
cheltuielilor curente constituie 3494,5mii lei, la nivel de 96,4% .
Executarea cheltuielilor curente pe principalele tipurile de cheltuieli este următoarea
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 2690,4mii lei , la nivel de 96%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 611,6mii lei , la nivel de 98,8%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 120,6mii lei , la nivel de
97%
LT Sturzovca
Volumul de cheltuieli pentru intreţinerea liceului a fost planificat in suma de 1384,4
mii lei,
volumul de cheltuieli real executat constituie 1327,6mii lei , la nivel de 95,9%, din carecheltuielile de personal au fost planificate in suma de 1137,9 mii lei, real executate in suma de
1088,8 mii lei la nivel 95,6%.
Servicii contractate – au fost executate in suma de 153,2mii lei , la nivel de 97,7%
Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 57,7mii lei , la nivel de
94,7%.
Gimnaziul Hîjdieni
Pentru 6 luni 201 au fost planificate mijloace financiare in suma totala de mii lei , care au fost
executate in suma de 1755,9mii lei , la nivel de 96,2% , din care- cheltuielile de personal au fost
planificate in suma de1454,3 mii lei, real executate in suma de 1391,5 mii lei la nivel 96%. - Servicii contractate – au fost executate in suma de 225,9mii lei , la nivel de 98%
Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 104,4mii lei , la nivel de
96%.
Gimnaziul Sturzovca
Au fost planificate mijloace financiare pentru efectuarea cheltuielilor curente şi capitale in suma
totala de 1743,6mii lei, care au fost executate in suma totala de 1678,9mii lei , la nivel de 96%,
volumul cheltuielilor neexecutate se estimeaza cu suma de 64,7mii lei .

Cheltuielile de personal au fost planificate in suma de 1340,3mii lei, real executate in suma de
1282,4 mii lei la nivel 95%. –
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 256,1mii lei , la nivel de 98%
Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 76,7mii lei , la nivel de
95,5%.
Gimnaziul Danu
Volumul cheltuielilor bugetare planificate pentru perioada de 6 luni 2016 constituie 1841,0.. mii
lei, care au fost executate in sumă de 1766,9mii lei , la nivel de 96%, Executarea cheltuielilor
curente pe principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 1394,5mii lei , la nivel de 95,6%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 290,9mii lei , la nivel de 98%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 65,2mii lei , la nivel de
93,4%
Gimnaziul Fundurii Vechi
Au fost planificate mijloace financiare pentru efectuarea cheltuielilor curente şi capitale in suma
totala de 1643,5mii lei, care au fost executate in suma totala de 1572,6mii lei , la nivel de 95,7%,
volumul cheltuielilor neexecutate se estimeaza cu suma de 70,9mii lei . Executarea cheltuielilor
curente pe principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 1310,4mii lei , la nivel de 95%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 69,4mii lei , la nivel de 92%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 66,3mii lei , la nivel de 95%
- Procurarea combustibilului au fost executate in suma de 21,1mii lei la nivel de 98%
Gimnaziul Petrunea
Volumul cheltuielilor bugetare planificate pentru perioada de 6 luni 2016 constituie1259,2 mii
lei, care au fost executatte in sumă de 1203,4mii lei , la nivel de 95,6%. Executarea cheltuielilor
curente pe principalele tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 953,5mii lei , la nivel de 95,7%
- Servicii contractate – au fost executate in suma de 57,4mii lei , la nivel de 92%
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 50,8mii lei , la nivel de 90%
Procurarea combustibilului au fost executate in suma de 84,5mii lei la nivel de 99,5%.
Serviciul Cultura Glodeni .
Pentru perioada de raportare, au fost aprobate mijloace financiare pentru acoperirea
cheltuielilor curente si capitale in suma totala de 4681,4mii lei. Au fost executate cheltuieli in
suma de 4548,9 mii lei la nivel de 97,2% , inclusiv :
- cheltuielile de personal au fost planificate in suma de 3902,9mii lei, executate in suma de
3778,1 mii lei la nivel de 96%,
- cheltuielile p/u plata marfurilor si serviciilor au fost planificate in suma de 679,2mii lei,
executate in suma de 671,6 mii lei la nivel de 98%.
- cheltuielile capitale au fost planificate in sumă de 91mii lei si executate 100% (din care
31,0mii lei constituie mijloacele financiare alocate p/u procurarea computatoarelor și 60mii lei
pentru achitarea datoriilor a,2015 pentru reparatiile capitale la Șc. de Arte Cuhnești)
Directia Asistenta Socială si Protectia Familiei.
Volumul cheltuielilor curente planificate pentru întreţinerea serviciilor din cadrul
Directiei constituie 2863,4mii lei , care au fost executate in marime de 2748,2mii lei la nivel de
96%.
- cheltuielile de personal au fost planificate in suma de 2698mii lei, executate in suma de 2600,7
mii lei la nivel de 96%,

- cheltuielile p/u plata marfurilor si serviciilor au fost planificate in suma de 165,4 mii lei,
executate in suma de 147,5 mii lei la nivel de 82%.
S-au alocat din bugetul raional mijloace financiare pentru achitarea compensatiilor
nominative pentru calatorii in transportul urban si interurban , pentru achitarea compensatiilor
cheltuielilor de deservire cu transport pentru persoanele cu dizabilitati ale aparatului locomotor,
in suma totala de 551,2 mii lei.
În perioada de raportare s-au alocat din bugetul raional mijloace financiare in suma de
274,4mii lei pentru achitarea indemnizaţiilor copiilor rămaşi fără îngrigirea părintească.
Centrul Comunitar Multifunctional ,, Încredere,, din or. Glodeni.
In perioada 6 luni 2015 , au fost aprobate mijloace financiare pentru întreţinerea
instituţiei in suma totala de 340,5,0mii lei, care au fost executate în sumă de 326,9mii lei ,
la nivel de 96%.
- cheltuielile de personal au fost planificate in suma de 245,1mii lei, executate in suma de 238,9
mii lei la nivel de 97%,
- cheltuielile p/u plata marfurilor si serviciilor au fost planificate in suma de 94,6 mii lei,
executate in suma de 87,2 mii lei la nivel de 92%.
Pentru perioada de gestiune, transferurile din Fondul Rutier local pentru reparatia şi
întreţinerea curentă a drumurilor publice locale, au fost aprobate in suma de 1665,7mii lei .
La situaţia din 30 iunie 2016au fost prezentate facturile de executare a lucrărilor în sumă totală
de 446,3 mii lei. Suma transferată antreprenorilor p/u lucrarile executate constituie 446,3mii
lei, inclusiv:
SA Bălți Drumuri 290,0 mii lei– achitarea datoriei din anul precedent
SA Rîșcani Drumuri -156,3mii lei ,inclusiv
- 23,7mii lei
achitarea datoriei din anul precedent
- 110,7mii lei achitarea lucrarilor de intreținere a drumurilor pe timp de iarnă p/ u luna
ianuarie, f/f din 08.02.2016
- 21,9mii lei achitarea lucrarilor de intreținere a drumurilor pe timp de iarnă p/ u luna
februarie, f/f din 02.03.2016

Sef al Direcţiei Finanţe

Singerean N.
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Proiect
DECIZIE
din _______________________ 2016

Nr___

Cu privire la activitatea Președintelui raionului
și a serviciilor publice din subordine pe perioada
anilor 2015-2016 (09.07.2015-09.07.2016)
În conformitate cu art. 43, pct.q alin.1 art.53 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28 decembrie 2006 și la propunerea consilierilor raionali

Consiliul raional Glodeni decide:
1.Se ia act de informație activitatea Președintelui raionului și a serviciilor publice din subordine
pe perioada anilor 2015-2016 ( se anexează).
2.Președintele raionului, dl LEUCĂ Ion, în comun cu subdiviziunile subordonate Consiliului
Raional va propune spre aprobare în trimestrul IV, anul 2016, Strategia de dezvoltare socialeconomică a raionului pe perioada anilor 2016-2020.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate pentru problemele de
drept şi etică (preşedinte dl. Maican Ion).

Preşedinte al şedinţei

__________________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Coordonat:
Preşedinte al raionului

LEUCĂ Ion

Vicepreședinte al raionului

ALBU Oxana

Vicepreședinte al raionului

BOUBĂTRÎN Veaceslav

Vicepreședinte al raionului

ȚARIGRADSCHI Victor

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Șef secție administrație publică
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Turețcaia Olesea
Pelin Vasile

Informație
cu privire la activitatea preşedintelui raionului, serviciilor publice descentralizate și
serviciilor desconcentrate din teritoriu în anul 2015-2016
La 09 iulie 2015, Consiliul Raional Glodeni, a ales preşedintele şi vicepreşedinţii
raionului, finalizînd în acest mod procedura de creare a autorităţii executive a administraţiei
publice raionale.
Din start, noul preşedinte şi‐a propus drept scop să continue implementarea acţiunilor
începute de precedentul Executiv. Aceste acţiuni sunt îndreptate spre democratizarea continuă a
societăţii, relansarea economică a raionului, construirea unui veritabil stat de drept cu un înalt
nivel de bunăstare.
Activitatea Aparatului Președintelui și subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional sau bazat pe legislația Republicii Moldova, art.53,54 al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Regulamentele subdiviziunilor aprobate de către Consiliul
Raional.
Scopul central al raportului este analiza evoluţiilor înregistrate pe parcursul celor 12 luni
de implementare a anilor 2015-2016. Totodată, în cazul anumitor reforme de complexitate mai
mare şi de durată mai lungă, s‐a recurs la elucidarea întregului curs al acţiunilor transformatoare,
din momentul lansării. Această abordare este justificată de perioada relativ scurtă de la învestirea
Preşedintelui, care nu permite, în toate cazurile, o evaluare plenară a performanţei instituţiilor
subordonate consiliului raional.
În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală Preşedintele
raionului a coordonat activitatea serviciilor descentralizate din cadrul raionului şi de comun
acord cu primarii oraşului, comunelor şi satelor au căutat cele mai efective căi de soluţionare a
problemelor stringente cu care se confruntă populaţia raionului şi au realizat măsuri de
dezvoltare durabilă a comunităţilor. Subdiviziunile Consiliului raional şi-au continuat activitatea
întru realizarea obiectivelor propuse pentru anul respectiv, cu stabilirea Direcţiilor prioritare în
activitate, şi anume:
- acumularea maxim posibilă la bugetele locale a veniturilor şi realizarea unui complex de
măsuri menite să asigure funcţionarea normală a instituţiilor publice din raion;
- promovarea iniţiativelor de dezvoltare a economiei locale, îmbunătăţirii mediului de afaceri şi
susţinere a micului business;
- asigurarea securităţii energetice a raionului ;
- asigurarea securităţii alimentare;
- dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului educaţional în vederea asigurări unei educaţii de
calitate;
- susţinerea colectivelor formaţiunilor de artişti amatori şi a instituţiilor culturale;
protecţia socială a persoanelor incapabile de muncă şi crearea serviciilor sociale
instituţionalizate;
- susţinerea sistemului de asistenţă medicală a populaţiei;
- menţinerea viabilităţii infrastructurii;
În linii mari se poate afirma cu certitudine că toate aceste direcţii au avut o dezvoltare
ascendentă.
Întru realizarea sarcinilor în toate domeniile menţionate de mine mai sus, au fost
organizate şi desfăşurate în a doua jumătate a anului 2015 – 9 şedinţe ale CR și 3 şedinţe în anul
2016 ( din august va fi a 4-a) în cadrul cărora au fost adoptate 101 de decizii în anul 2015 și 69

de decizii în anul 2016. Periodic examinarea deciziilor este discutată în cadrul Consiliului
Raional, astfel se constată că 70 % sînt executate iar celelalte sînt în proces de executare.În anul
2015 au fost înregistrate 89 de adresări a cetățenilor la audiență la Președintele raionului în
vederea soluționarii întrebărilor cu caracter personal cît și diverse alte înterbări, la același capitol
în prima jumătate a anului 2016 au fost înregistrate 50 de cereri a cetățenilor.
În ceea ce privește soluționarea petițiilor sînt respectate prevederile Legii cu privire la
petiționare nr.190 din 19.07.1994, astfel a II-a jumătate a anului 2015 a fost asigurată
examinarea petițiilor parvenite din partea locuitorilor raionului Glodeni în număr de 141, în 2016
– 88.
În serviciul civil au fost înregistrate în toamna anului 2015 – 7 cereri de încorporare, iar
în primăvara anului 2016 - 10 cereri, toți au fost încorporați în baza documentelor prezentate.
Au fost organizate în semestrul II anul 2015, 7- seminare de instruire cu reprezentanții
autorităților publice de nivelul I și Consiliului raional, 1 cu conducătorii serviciilor
desconcentrate din raion, în semestrului I anul 2016, 8-seminare de instruire cu reprezentanții
autorităților publice de nivelul I, 3 cu conducătorii serviciilor desconcentrate din raion, la care au
fost aduse la cunoștință modificările în legislație pe diferite probleme.
Avînd ca scop cunoașterea situații în localitățile din raion și soluționarea problemelor,
Președintele raionului a propus primarilor localităților organizarea Adunărilor cu Cetățenii, astfel
în semestrul I anul 2015 - 1 adunarecu cetățenii, în semestrul II anul 2016 – 4 adunări ce
cetățenii.
Întru respectarea art.53, alin.1 pct.b, a fost asigurat de către serviciile descentralizate prin
colaborare cu serviciile desconcentrate din raionul Glodeni ( unde voi expune activitățile
serviciilor menționate)

Ordinea publică
Gravitatea crimelor pe parcursul 6 luni a. 2016 s-a stabilit după cum urmează:
excepţional de grave 0 crime (2015 – 2, în scădere cu 100%)
deosebit de grave 2 crime (2015 – 4, în scădere cu 50%), remise procurorului – 2 (100%);
grave – 25 crime (2015 – 19, în creştere cu 31,58%), remise procurorului – 21 (84%);
mai puţin grave – 128 crime (2015 – 111, în creştere cu 15,32%), remise procurorului –
80 (62,5%);
uşoare – 41 de crime (2015 – 53, în scădere cu 22,64%), remise procurorului – 35
(85,37%);
Din numărul de 27 crime grave înregistrate pe teritoriul raionului, 23 (85,2%) crime au fost
expediate procurorului cu propunere de finisare în baza art. 289 CPP RM.
Gravitatea crimelor 6 luni pe
anii
Excepţional de grave
Deosebit de grave
Grave

2010
1
1
31

2011
4
2
16

2012
1
0
30

2013
1
2
16

2014
0
2
20

2015
2
4
20

2016
0
2
25

Mai puţin Grave
Uşoare

153
15

136
30

136
41

100
36

141
50

110
53

128
41

TOTAL

201

188

208

155

213

189

196

Situaţia la compartimentul genurilor de infracţiuni:
• infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii – 9 (2015 – 8, în creştere cu 12,5%)
• infracţiuni contra libertăţii – 1 (2015 – 3, în scădere cu 66,7%)
• infracţiuni privind viaţa sexuală – 7 (2015 – 3, în creştere cu 133,3%)
• împotriva drepturilor politice ale cetăţenilor – 10 (2015 – 5, în creştere cu 100%)
• contra patrimoniului – 116 (2015 – 100, în creştere cu 16%)
• contra familiei şi minorilor – 5 (2015 – 8, în scădere cu 37,5%)
• infracţiuni ce atentează la sănătatea publică – 5 (2015 – 8, în scădere cu 37,5%)
• infracţiuni ecologice – 1 (2015 – 1, la celaş nivel)
• infracţiuni economice – 4 (2015 – 6, în scădere cu 33,3%)
• infracţiuni în domeniul transporturilor – 28 (2015 – 39, în scădere cu 28,2%)
• contra securităţii publice – 3 (2015 – 3, la celaş nivel)
• contra justiţiei – 1 (2015 – 1, la celaş nivel)
• contra bunei desfăţurări în sfera publică – 1 (2015 – 0, în creştere cu 100%)
• contra autorităţilor publice – 5 (2015 – 4, în creştere cu 25%)
Sub conducerea Președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale și Șefului Secției Situații
Excepționale a raionului Glodeni.
1. Au fost petrecute 9 ședințe a Comisiei pentru SE r-lui Glodeni:
- După planul de lucru al Comisiei SE a raionului – nr.1 din 29.01.2015, nr. 3 din
29.05.2015, nr.4 din 25.09.2015, nr. din 9 din 23.12.2015;
- Ședințe CSE extraordinare – nr. 2 din 23.03.2014, nr.5 din 14.07.2015, nr.6 din 07. 08.
2015, nr. 7 din 06.11.2015, nr. 8 din 10.11.2015;
Pe parcursul anului 2015 pe teritoriul raionului Glodeni au avut loc 38 incendii, suma
pierderilor materiale a alcătuit 3011000 lei. În urma incendiilor 3 persoane au decedat,
materiale de preţ salvate în sumă de 26180000 lei
Analizând incendiile care au avut loc în r-l Glodeni, pe parcursul anului 2015, s-a constatat
că 83 % din incendii au avut loc în sectorul locativ privat. Vârsta medie a persoanelor decedate
constituie 63 ani, în majoritatea cazurilor aceste sunt persoane care duc un mod de viaţă amoral
şi nu sunt angajaţi în câmpul de muncă, trăiesc singuri şi fără supravegherea din partea rudelor
sau instituţiile obşteşti.
Pînă la data de 01 iulie 2016 pe teritoriul raionului Glodeni au avut loc 15(21) incendii, suma
pierderilor în urma incendiillor a alcătuit 806405(2292752) lei. Pe teritoriul raionului Glodeni
au decedat în urma incendiilor 1(2) persoană. În urma incendiilor au fost salvate materiale de
preţ în sumă de 2470000 (1358000) lei.
Pe parcursul a 6 luni a anului 2016 pe teritoriul raionului Glodeni, a fost înregistrat un caz
de înec, pe data de
31.05.2016, Mura Alexandru Nicolai a.n. 2007.
Pe parcursul a 6 luni a anului 2016 pe teritoriul raionului Glodeni, a fost înregistrată o
situaţie excepţională cu caracter natural, ploaie torențială cu grindină, au fost afectate 24,99 ha
de livezi și 51,81 ha de culturi agricole de grupa II în s.Danu cu paguba materială ce constituie
circa 200728 mii lei.

Una dintre sarcinile primordiale a Preşedintelui raionului în anul 2015 a fost examinarea
sistematică a mersului executării bugetului raionului și organizarea procesului de elaborare a
bugetului raionului pentru anul 2016.
Dacă ne referim la executarea bugetului, aceasta va fi reflectată într-o chestiune din ordinea
de zi a ședinței de astăzi.
.
După cum ştim sectorul agroindustrial este una din ramurile de bază ale economiei
raionului Glodeni. Managementul corect al fertilităţii resurselor de sol este o problemă socială
primordială. Majorarea producţiei agricole poate fi realizată numai prin folosirea raţională a
resurselor de sol.
Ramura agricolă din raion dispune de o suprafaţă de teren cu destinaţia agricolă de 40968 ha,
dintre care terenurile arabile constituie 38018 ha, plantaţii perene 2348 ha inclusiv: livezi 1771
ha, vii 176ha.
În sectorul agrar al raionului activează:
- 50 societăţi cu răspundere limitată
- 5 cooperative de producţie
- 6333 gospodării ţărăneşti, care prelucrează terenul individual.
În anul 2015 în condiții de secetă agricultorii din raion au obţinut următoarele rezultate:
- Grîu de toamnă: de pe suprafaţa 7405 ha s-au recoltat 22745 tone, roada constituind 3,07
t/ha;
- Orz de toamnă:de pe suprafaţa de 950 ha sa-u recoltat 2832 tone, roada constituind 3 t/ha
- Grîu de primăvară: de pe suprafaţa 232 ha s-au recoltat 377 tone roada constituind de
1,63 t/ha;
- Orz de primăvară: de pe suprafaţa de 545 hectare s-au recoltat 1519 tone, roada pe un
hectar constituind 2,8 t/ha;
- Porumb boabe: de pe o suprafaţă de 8055 hectare un volum de 22782 tone, roada pe un
hectar constituind 2,83 t/ha;
- Rapită: de pe o suprafaţă de 743 ha s-au obţinut 1720 tone roada fiind de 2,3 t/ha;
- Floarea soarelui: de pe o suprafaţă de 7469 hectare un volum de 13666 tone, roada pe un
hectar constituind 1,83 t/ha;
- Soia: de pe o suprafaţă de 5385 hectare un volum de 4418 tone, roada pe un hectar
constituind 0,82 t/ha;
- Sfeclă de zahăr: de pe o suprafaţă de 1620 hectare un volum de 53873 tone, roada pe un
hectar constituind 33,3 t/ha;
În toamna anului 2015 au fost pregătite şi semănate 9986 hectare de culturi de toamnă, din care:
Grîu de toamnă 7897 hectare;
Orz de toamnă 954 hectare;
Rapiţa de toamnă 1135 hectare.
În primăvara anului 2016 au fost semănate 22523 hectare de culturi de cîmp, din care:
Orz de primăvară 494 hectare;
Grîu de primăvară 64 hectare;
Ovăz 192 hectare;
Mazăre 107 hectare;
Floarea soarelui 8822 hectare;
Porumb 7816 hectare;

-

Sfeclă de zahăr 1547 hectare;
Soie 3215 hectare;
Fasole 266 hectare;

La moment se recoltează culturile de grupa I, grîul cu o recoltă de 3,5 tone la hectar și orzul
cu recolta de 3,4 tone la hectar.
Sectorul zootehnic este caracterizat de un efectiv de animale:
- bovine - 7648 capete, inclusiv: vaci – 5777 capete, junci – 577 capete, tineret bovin – 1294
capete;
- porcine – 6700 capete, din care scroafe 1038 capete;
- ovine și caprine – 21022 capete, din care oi și caprine fătătoare 15928 capete;
- cabaline 1419 capete;
- păsări – 299079 capete.
Industria raionului este reprezentată de industria prelucrătoare: producţia zahărului,
întreprinderilor mici producerea uleiului vegetal, produse de carne şi morărit.
Industria de panificație din raion este reprezentată de fabrica de panificație ”Panifcoop”
Glodeni și 4 brutării în satele Danu, Petrunea, Cajba și Fundurii Vechi care consumă în total 2
tone de făină pe timp de 24 ore. Produsele sînt realizate preponderent pe teritoriul raionului.
1.
2.
3.
4.

O problemă primordială este reînoirea activității Fabricii de Zahăr.
Aceiaș problemă cu ramura creșterii tutunului, care nu este apreciată la justa valoare.
Este necesar de atras investitori pentru a revitaliza Fabrica de conserve Glodeni.
Totodată relansarea producerii legumelor, care sînt produse cu valoare înaltă, începînd cu
identificarea piețelor de desfacere și cerințele acestor față de producția legumicolă.
5. Crearea cooperativelor de întreprinzători pentru asociere și identificarea fondurilor pentru
lansarea liniilor de procesare, sortare și ambalare cît și construcția frigiderelor pentru
păstrare. Aceasta se va răsfrînge calitativ la realizarea calitativă a producției.
6. Întîrzierea ajutorului financiar (subvenționarea) din partea statului, restanța este de peste
un an.

În sectorul economic:
Cu fiecare primărie în parte din raion sau pregătit şi analizat indicatorii de diminuare a sărăciei
pentru anul 2014, ulterior au fost prezentaţi Ministerului Economiei.
Au fost analizate preţurile la pieţele agricole din or.Glodeni, or.Rîşcani, or.Bălţi şi or.Făleşti.
Au fost efectuate procedurile de achiziţii publice prevăzute în obiectiv pentru necesităţile
raionului în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din
13.04.2007. (28 proceduri de achiziții publice dintre care: 6-Concursuri prin cererea ofertelor de
prețuri (COP), 5-Licitații Publice, 2-Acorduri Adiționale, 15- Contracte de Valoare mică).
A fost îndeplinit planul de efectuare a achiziţiilor publice în conformitate cu Regulamentul cu
privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi prezentat în
termenii stabiliţi Preşedintelui raionului.

S-a acordat asistenţă metodologică, practică şi consultativă autorităţilor contractante din raion
privind organizarea şi petrecerea procedurilor de achiziţii publice în volum deplin, conform
legislației în vigoare. (Primăriile din raion și Instituțiile bugetare).
Familiarizarea, interpretarea şi aplicarea corectă a actelor normative cu incidenţă în domeniul
achiziţiilor publice. Inițierea procedurilor E-achiziții prin intermediul SIA RSAP. Informarea
privind modificările documentației standard pentru procedurile de achiziții publice.
Au fost organizate mese rotunde, seminare, expoziții, tirguri la care au participat 211 personae.
Pentru crearea condițiilor favorabile în asigurarea accesului la finanțare pentru dezvoltarea
tehnologiilor moderne la întreprinderi în perioada de referință a continuat realizarea programelor
de susținere a ÎMM.
S-au acordat peste 140 consultații (în oficiu BCIS), potențialilor beneficiari
cu privire la dezvoltarea afacerilor.
A continuat implementarea Programului de Atragere a Remitenților în Economie PARE 1+1. Au
fost instruiți 14 persoane, în urma cărora a primit finanțarea 3 afaceri în sumă de 600 mii lei şi 4
persoane au trecut primele etape de preselecţie.
Probleme
1.Restricţiile normative incluse în Legea nr.412 cu privire la Statistică oficială, care limitează
capacitatea unei analize aprofundate
pe diferite
ramuri al economiei raionului.
2.Accesul limitat la diferite informaţii din domeniul privat.
Realizări în viitor
1
Elaborarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Glodeni
pentru anii 2016-2020.
2.Analizat indicatorilor de diminuare a sărăciei pentru anul 2015.
3.Analiza social-economică în dinamică pentru anii 2014-2015.
4. Analiza situației generale a dezvoltării social-economice în raion, pentru :
- I semestru 2016;
- ianuarie - septembrie 2016;
- anul 2016.
5.Continuarea implementarea Programului de Atragere a Remitenților în Economie PARE 1+1,
PNAET, altor programe .
6. Se vor efectua procedurile de achiziţii publice prevăzute în planul de achiziţii publice în
conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015.
7. Pro-Business Nord în parteneriat cu ODIMM şi cu proiectul “LIADER” va organiza un
training practic cu tematica “Particulariţătile contabilităţii în ÎMM” şi un concurs cu tematica
“Elaborarea planurilor de afaceri”.
8. Se va organiza o masă rotundă cu agenţii economici din sectorul ÎMM cu privire la problemele
cu care se confruntă, expo-tîrguri locale şi regionale pentru ÎMM.

Din Fondul Rutier pe anul 2016 (50% din taxele pentru întreţinerea drumurilor
locale), este planificată suma de 3 900 000 lei unde conform listei nominale primele
lucrări trebuie să înceapă în luna iulie la drumul L-233 Glodeni-Moara Domnească cu
suma planificată de 1 900 000 lei.

La moment spre finalizare este obiectul "IMSP Spitalul Raional Glodeni bloc A3"
cu tehnologii moderne de ventilare, reţele inginereşti, electricitate, sisteme de
comunicaţii, se planifică de efectuat recepţia la terminare a lucrărilor.
La obiectul „Lucrări de eficientizare a consumului de energie la Liceul Teoretic
Vasile Coroban", lucrările de construcţie au fost reluate de către antreprenor SRL
,ANADEM CONSTRUCr la sfrrşitul lunii iunie.
Pentru construcţia „blocului locativ cu 30 de apartamente din or.Glodeni din cadrul
proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II" sa solicitat
de la Institutul de Proiectare „IPROCOM" actualizarea conform normativelor în vigoare
devizului de cheltuieli elaborat în anul 2010.
Proiectul „Sisteme de alimentare cu apă din lunca rîului Prut raionul Glodeni.
ETAPA I - Cuhneşti şi Balatina" se află în Secţia Construcţii verificat şi expertizat, la
moment se lucrează asupra elaborării cererii de finanţare pentru aplicare la Fondul
Naţional de Dezvoltare Regională.

Asistența Socială
Activitatea Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei este axată pe două domenii
prioritare:
1. Protecția familiei și copilului aflat în dificultate;
2. Protecția persoanelor în etate și cu disabilități.
Obiectivul de bază al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei constă în contribuţia la
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raion,
promovarea şi implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului, crearea,
dezvoltarea şi acordarea serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în conformitate cu
politica naţională şi strategiile din domeniu.
În acest scop au fost create un şir de servicii sociale, cum ar fi:
• Asistenţă socială comunitară;
• Îngrijire socială la domiciliu;
• Asistență Personală
• Serviciul de protezare și ortopedie
• Serviciul prsoanelor în etate și cu disabilități

Învățămînt
Pe parcursul anului s-a asigurat conducerea şi monitorizarea activităţii reţelei instituţiilor de
învăţământ preuniversitare şi preşcolare.
Sistemul educaţional din r-nul Glodeni include:
28 instituţii preşcolare, dintre ele -17-creşe –grădiniţe cu 18 grupe de copii cu vîrste între
2-3 ani; 13 grădiniţe cu 80 grupe cu copii între 3-7 ani .
Respectiv program de activitate: 22 - instituţii preşcolare la 9 ore; 8 - instituţii la program de
activitate de 10,5 ore.
După limba de instruire : -23 romăne; 2 romăne-ruse; 3 ruse.

În aceste instituţii sunt instituţionalizaţi copii cu vărste între 2-7 ani- 2288 sau 57, % din
numărul real-existenţi sau cu 100 copii mai mulţi decît anul precedent , respectiv copii cu vîrste
între 5-7 ani 985 copii din 1032 ori 95,4 % la sută.
24 instituţii de învăţămînt preuniversitare, din ele- 6 Licee Teoretice; 16 gimnazii, 2 şcoli
primare-grădiniţe, (în total 5360 elevi)
Instituţii extraşcolare:Centrul de Creație al Copiilor ( 1232 elevi), (cadre didactice-22),( 71 de
grupe, 18 discipline) Școala de Sport- 12 filiale, (471 elevi),(26 de grupe,7 discipline(probe de
sport)), (cadre didactice- 21(antrenori-profesori)
Reţeua şcolară cuprinde 5360 de elevi repartizați în 280 clase şi 7 complete. Majoritatea
populației școlare o constituie elevii din mediul rural- 223 clase (4176elevi). În mediul urban –
57 clase (1164 elevi). Cu studiu în limba română- 226 clase( 4300 elevi), în limba rusă- 54
clase(1060 elevi ).
În anul de studii 2015 – 2016 rata de participare la educaţie în comparaţie cu anul precedent
este:
Nr.
1.
2.

Ciclul
învăţămînt
Primar
Gimnazial

3.
4.

Liceal
total

de 2014- 2015

2015-2016

2289elevi/124clase
2868elevi/124
clase
601elevi/30 clase
5764elevi/297
clase

2112elevi/113clase
2819elevi/144clase
429elevi/23clase
5360elevi/280
clase

Cultura
Obiectivele generale ale activităţii în domeniul culturii au cuprins realizarea programelor
de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi arte în teritoriu; implementarea planului raional de redresare
a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar; atestarea colectivelor
artistice de amatori şi a bibliotecarilor; promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;
instruirea personalului din secţie şi instituţiile gestionate; participarea colectivelor de artişti
amatori şi meşterilor populari la manifestări culturale de nivel raional, regional, naţional şi
internaţional.

Şcoli de Arte:
La 01 septembrie 2015 a fost dată în exploatare Şcoala de Arte Glodeni. In toamna
anului precedent s-au efectuat lucrări de reparaţie capitală la filiala Şcolii de Arte Cuhneşti din
corn. Balatina în suma de 300 000 lei. In prezent se efectuiază lucrări la finisarea Sălii de
festivităţi. In instituţiile de învăţămînt artistic din raion în anul de studii 2015-2016 şi-au făcut
studiile înjur 600 de copii.
Şcolile de Arte din raion au finisat anul de studii cu concertele de dare de seamă în faţa
părinţilor şi a populaţiei din sat.

Case de cultură:

In perioada darii de seamă au fost desfăşurate conform Programului de activitate a Serviciului
Cultură Glodeni următoarele acţiuni culturale:
- Festivalul raional de colinde „ Hristos Se naşte, slăviţi-L" ediţia I-a, desfăşurat în or.
Glodeni, Biserica Arhanghelii Mihail şi Gavriil
- Concert-festiv consacrat Zilei Naţionale a Culturii
- Festivalul de Muzică „ Mărţişor"
- Festivalul raional al cântecului sacru pascal „ Sub lumina învierii " ed. IlI-a, desfăşurat în
satul Hîjdieni, Biserica Acoperământul Maicii Domnului
- Concursul raional al Şcolilor de Arte ediţia I-a, or.Glodeni
- Festivalul raional de folclor „ Cântă de răsună lunca " ed.XV-a, satul Fundurii Vechi,
Casa de cultură.

Participări:
Festivalul International de muzică uşoară românească „ Mărţişor Dorohoian " or. Dorohoi,
România.
Festivalul interjudeţean de muzică corală or. Botoşani, România. Concursul Naţional „Tinere
Talente " or. Chişinău.
Ansamblul de dansuri populare "Hora Moldovei" a participat la festivităţile naţionale în or.
Elgava, Letonia.

Deplasări în teren:
Satul Hîjdieni- organizarea Festivalalui, satul Fundurii Vechi- - organizarea Festivalalui de
folclor, satul Cobani- Ziua satului, satul Limbenii Noi- Hramul satului, comuna Balatinaactivitatea Casei de cultură, comuna Camenca-activitatea Casei de cultură.

Asistența medicală
Spitalul Raional Glodeni pe perioada anului 2015 pînă în anul 2016 a realizat
următoarele:
- Reparația capitală a cabinetului de radiologie din incinta Spitalului raional Glodeni;
- Instalarea aparatului radiologic Brivo-Dr-F și punerea lui în funcțiune;
- Este în faza de dare în exploatare Blocului A3, unde vor fi amplasate secțiile de
Îngrijiri Cronice și Ginecologie, laboratorul clinic-diagnostic, secția de fizioterapie și
administrația spitalului.
Probleme din domeniul din activitate:
1. Lipsa cadrelor medicale – medici;
2. Lipsa contribuției Consiliului raional Glodeni necesare pentru implementarea proiectului
”Reabilitarea energetică a clădirii Blocului B al IMSP SR Glodeni”. Contractul de grant
cu FEE a fost semnat la 04.09.2015, iar din lipsă de finanțare nu a fost pînă în prezent
implementat.
3. Starea tehnică catastrofală la cazangeria Spitalului Raional Glodeni, de pe str. Moldova,
29 unde 1 cazan este defect și nu poate fi reparat iar alt cazan nu este în stare de unul
singur să asigure instituția cu necesarul optim de energie termică.
4. Degradarea accentuată a căilor de acces spre spital și a drumurilor de pe teritoriul
spitalului. Acestea nu au fost reparate de la darea în exploatare a spitalului (1992).

5. Procurarea unui generator electric pentru dotarea spitalului cu sursă de rezervă de energie
electrică, care ar acoperi cel puțin 70% din necesarul zilnic de energie electrică. Acesta
este necesar pentru a ridica siguranța spitalului în cazuri excepționale.
6. Săparea și amenajarea unei fîntîni arteziene pentru alimentarea cu apă a spitalului la preț
mai mic comparativ cu prețul de la Gospodăria Comunală Glodeni, dar și pentru a avea
sursă de apă potabilă de alternativă, necesară pentru sporirea siguranței spitalului în caz
de situații excepționale.
7. Instalarea în cazangeria spitalului a cazanelor cu biomasă pentru a avea sursă alternativă
de energie termică. Aceasta ar spori siguranța spitalului în situații excepționale și poate să
fie folosită și în cazul cînd cheltuielile de întreținere și consum de biomasă vor fi mai
mici comparativ cu cele cheltuite pentru cazangeria pe gaz.
8. Procurarea pentru raionul Glodeni a unui autoclav pentru prelucrarea deșeurilor medicale.
Acesta poate fi utilizat pentru prelucrarea deșeurilor medicale atît de la spital cît și de la
toate instituțiile medicale din raion.
De menţionat că pe parcursul anului 2015 echipa „Grănicerul Glodeni" a participat la
Campionatul R. Moldova la Fotbal ediţia 2015-2016 Divizia"B" Nord precum şi la Cupa R.
Moldova ediţia 2015-2016, amintim ca la diferite competiţii republicane de cart 2015 şi la
Campionatul RM Moldova de Moto Cart participa si moto- carturile din posesia clubului.
Echipa Grănicerul Glodeni în cadrul Campionatul Republicii Moldova 2015-2016 a obţinut
rezultate remarcabile ocupînd locul 4 din 10 echipe raionale.
La capitolul colaborări de la învestirea în funcție de președinte au fost duse cooperări
fructuoase cu raionul Piotrkow, Republica Polonă, în baza deciziei Consiliului Raional nr.11/4
din 26.11.2015. În conformitate cu contractul de donație încheiat între Asociația ,,Pompierilor
voluntari din Moszczenica” (Republica Polonă) și raionul Glodeni (Republica Moldova) a fost
transmis ca obiect de donație o autospecială chimico-ecologică.Un moment important al acestor
relații sînt și acordurile de cooperare încheiate între autoritățile de nivelul I ( în număr de 6,
celelalte autorități au inaintat scrisori de intenție) din Republica Moldova cu localitățile din
raionul
Piotrkow, Republica Polonă.În ceea ce privește relațiile de cooperare dintre
Municipalitatea Regiunii Jelgava, Republica Letonă, în baza deciziei CR nr.11/5 din 26.11.2015,
de specificat schimbul cultural și anume a ansamblului ,,Hora Moldovei”

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
str. Suveranitaţii nr. 2
MD 4901, or. Glodeni
tel. 2-20-58 fax 2-20-57

PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ
улСуверанитэций 2
МД 4901 г Глодень
тел 2-20-58факс 2-20-57

DECIZIE
din__iulie 2016

nr __

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2016, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 12/1 si 12/13 din 10 decembrie 2015
În baza art. 8, alin (2) p.4): alin.(3); art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27 alin.(1), alin. 2 al
Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 cu modificările şi
completările ulterioare, Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului
raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.1/2 din 02.03.2006 cu modificările şi
completările ulterioare, demersului DASPF nr. 10 din 27.06.2016,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modifică partea de venituri a bugetului raional spre majorare în sumă de 40,0 mii lei,
inclusiv:
- amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II – în sumă de
40,0 mii lei II (pe perioada de 6 luni s-a înregistrat o supraexecutare de 24,3 mii lei)
2. Se modifică partea de cheltuieli a bugetului raional pentru anul 2016 , dupa cum urmeaza:
Spre micșorare:
- Compartimentul ” Biroul comun de informații (cod (9013) - în sumă de 10,0 mii lei
- Spre majorare:
Fondul de Rezervă a Consiliului raional (P1P2-0802, F3-0169,P3-00020,ECO - 222990) – în
sumă de 50,0 mii lei.
3. Se modifică partea de venituri și cheltuieli ale bugetului raional din resurse colectate
(încasări de la prestarea serviciilor cu plată ) spre majorare în sumă de 144,0 mii lei, inclusiv:
- Direcția Asistență Socială și protecție a Familiei (Serviciul de îngrijire la domiciliu) – în
sumă de 144,0 mii lei, conform demersului DASPF nr. 10 din 27.06.2016
4. Se acceptă varianta modificată a anexei nr.7 ”Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile
prestate contra plată pe instituțiile publice finanțate de la bugetul raional pentru a. 2016”,
aprobata prin decizia CR nr.12/13 din 10.12.2015 (Varianta modificată cu tarifele la
serviciile de prestate de către Serviciul de îngrijire la domiciliu, întroduse prin prezenta
decizie și care se anexeaza).
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate
__________________________________________________.
Preşedintele şedinţei
Initiatorul proiectului:
Presedintele raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Sef Directia Finante
Sîngereanu Nelea
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr.7
la decizia CR
nr. ___ din _____2016

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plata
de institutiile publice finanţate de la bugetul raional pentru
a. 2016
nr.
D/o

1

Denumirea serviciilor

3

Costul serviciilor (lei)
ordinar

De urgenţă

4

5

1 Lista Serviciilor cu plată prestate de către Serviciul
raional de arhivă Glodeni în baza anexei nr. 1 la
Decizia CR nr. 2/3 din 22.05.2014
1. Ordonarea documentelor.
Alcătuirea istoricului fondului institutiilor, organizațiilor
și întreprinderilor. -1 filă dactilografiată (2400 semne)

61,5

Sistematizarea dosarelor pînă la efectuarea expertizei
valorii documentelor şi a dosarelor instituţiilor în
fondul documentar , în ordine cronologică după
compartimente structurale sau grupuri 100 unităţi de
păstrare
Sistematizarea fişelor după titlul dosarelor conform
principiului: -structural şi tematic 100 fişe
-nominal, cronologic şi alfabetic 100 fişe

13,9

Efectuarea expertizei valorii ştiinţifico-practice a
documentaţiei : Acte administrative:
-cu răsfoirea filelor documentelor 10 unităţi de păstrare
-fără răsfoirea filelor documentelor 10 unităţi de păstrare
Idem ,documente ale personalului scriptic,
inclusiv dosare personale :
-cu răsfoirea filelor documentelor 10unităţi de păstrare
-fără răsfoirea filelor 10 unităţi de păstrare
Documentaţie grafică cu răsfoirea filelor documentelor
10 unităţi de păstrare
Constituirea dosarelor din foi volante şi reconstituirea
dosarelor : - acte administrative 100 file
-documentaţie grafică 100 file
-documentele personalului scriptic 100 file

32,1
25,5

51,4
11,7

26,6
8,6
51,4

16,1
16,1
14,2

Întocmirea titlurilor dosarelor :
-cu acte administrative 10 titluri
-cu documentaţie 10titluri
- personale 10titluri
Întocmirea inventarilor interne ale documentelor din
dosare 100 titluri
Legarea dosarelor :
-acte administrative şi de creaţie 10 unităţi de păstrare
-dosare personale 10 unităţi de păstrare
-file nestandard şi documentaţie grafică 10 unităţi de
păstrare
Numerotarea filelor în dosare :
-cu un volum de pînă la 150 file 100 file
-dosare personale 100 file
-file nestandard 100 file
-documentaţie grafică 100 file
Renumerotarea filelor în dosare :
-cu un volum de pînă la 150 file 100 file
-dosare personale 100 file
-file nestandard 100 file
-documentaţie grafică 100 file
Verificarea numerotării filelor în dosare :
-cu un volum de pînă la 150 file 100 file
-cu un volum de pînă la 150 file (dosare personale)100
file
-nestandard 100 file
-documentaţie grafică 100 file
Difinitivarea copertelor dosarelor sau foilor de titlu :
-în cazul în care există coperte tipografice sau titlul
instituţiei -la acte administrative şi de creaţie 10 un.păstr.
-la dosare personale 10 un.păstr.
-Idem,cînd lipsesc copertele tipigrafice sau titlul
instituţiei: -la acte administrative şi de creaţie 10
un.păstr.
-la dosare personale
10 un.păstr.

25,7
25,7
7,3
79,9

25,7
17,1
34,2
2,0
2,9
11,4
14,7
3,4
4,9
5,1
12,8

1,6
3,4
5,7
8,6

14,7
7,3
20,5
13,7

Sistematizarea dosarelor în fondurile instituţiilor100
unităţi de păstr.

22,3

Aplicarea cotelor arhiviste pe copertele dosarelor:
-fără clişeu 100 unităţi de păstrare
-cu aplicarea clişeului 100 unităţi de păstrare

29,4
34,2

Aplicarea cifrului de arhivă pe fişe 100 fişe

20,6

Deplasarea dosarelor în timpul sistematizării lor din
depozitul arhivei sau din subdiviziunile structurale ale
instituţiei în încăperea de lucru şi înapoi în depozit
100unităţi de evidenţă
Întocmirea inventarelor dosarelor manuscrise 10 titluri

20,6
11,1

Întocmirea proceselor-verbale de selectare a dosarelor şi
documentelor care nu au valoare utilitară ,pentru nimicire
1 proces verbal pentru 10 unităţi de păstrare
Primirea-predarea dosarelor instituţiei după terminarea
lucrului de ordonare a documentelor şi dosarelor 10
unităţi de păstrare
Întocmirea proceselor-verbale de încheiere a ordonătorii
documentelor 1 proces-verbal
Verificarea existentului şi stării fizice a documentelor 1
proces-verbal p-u 100 unit. De păstrare
Debroşarea dosarelor constituite greşit 10 unităţi de
păstrare
Încheierea foilor de titlu şi de certificare în dosare 100 file
Întocmirea listei cu abrevieri 1 lista (30titluri)
Întocmirea prefeţei la inventarul fondurilor instit. 1 fila
dactilograf.
Acordarea consultaţiilor lucrătorilor instituţiilor
comerciale în probleme ce ţin de lucrările de secretariat
,întocmirea nomenclatorilor ,indicatoarelor de documente
,cu privire la expertiza valorii documentelor şi ordonarea
dosarelor cu termen permanent de păstrare ,precum şi în
problemele ce ţin de personalul scriptic:
-în arhivă 1consultaţie
-în instituţie 1 consultaţie
Copertarea dosarelor 1 dosar
Perfecterea tehnică a lucrărilor:
-dactilografierea documentelor textuale 1 pagina
dactilografierea inventarelor ,nomenclatorelor ,listelor de
documente ,tabelelor etc.1 pagina
Preluarea ,păstrarea şi valorificarea dosarelor care nu fac
parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (cu
excepţia dosarelor personalului scriptic) păstrarea unui
dosar pe parcursul unui an
II.Valorificarea şi publicarea documentelor
Selectarea dosarelor conform inventarelor :
-dactilografiate
100 titluri
-manuscrise sec.XIX-XX 100 titluri
-paleografice 100 titluri
Depistarea documentelor din dosare:
-text dactilografiat sau manuscris lizibil un.de păstr.
-texst paleografic lizibil un.de păstr.
-text greu descifrabil ,decolorat un.de păstr.
Depistarea documentelor de pe microfilme:
-text dactilografiat sau manuscris lizibil un.de păstr.
-texst paleografic lizibil un.de păstr.
-text greu descifrabil,decolorat un.de păstr.

30

4
128,4
31,8
17,1
54,3
111,3
85,6

16,1
64,1
17,1
4,2
6,0

2,0

7,6
12,9
21,4
10,7
12,8
64,2

21,4
32,1
42,8

Depistarea documentelor din publicaţii periodice :
-ediţii şi reviste coală de tipar
-ziare coală de tipar
Întocmirea fişelor la documentele depistate :
-text dactilografiat sau manuscris lizibil
fişă
-text paleografic lizibil fişă
-text greu descifrabil,decolorat fişă
Întocmirea informaţiei istorice despre o localitate ,o
instituţiei etc. 0,5 coală de tipar
Întocmirea informaţiei cu caracter genealogic(referitor la
o singură persoană) 0,5 coală de tipar
Îndeplinirea solicitărilor tematice 1 cerere
Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social (cu excepţia
celor prevăzute în anexa nr2):
-care dispun de date concrete la tema concretă solicitată 1
cerere
-care nu dispun de date
concrete la tama solicitată 1 cerere
Eliberarea-primirea dosarelor din depozitele arhivei:
-secXIX-XX - 10 unitati pastrare
-pînă la sec XIX - 10 unitati păstrate
-hărţi şi documente analogice 10 un.păstr.
-inventare 10un.păstr.
-microfilme 10 inventare
10 role
Primirea dosarelor după executarea microfilmelor sau a
copiilor de documente 10 un. Păstr.
Executarea copiilor de pe documente :
Xerox(documente pe suport de hîrtie)format A4
-pînă la sec. XIX sau documente cu valoare deosebită
pagină
-sec XIX-XX pagină
-hărţi si documente analogice pagină
2 Servicii de la privatizare şi urbanism
Taxa serviciilor comisiei de privatizare a spaţiului locativ

5,1
3,2
4,0
5,6
5,6
641,2
641,2
384,6

42,8
128,4

7,6
14,7
25,7
5,2
6,8
6,0
12,1

2,4
1,3
4,3
37

Taxa de eliberare a certificatului de privatizare
Servicii pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi
schemei de amplasare a terenului (conform deciziei
nr.6/11 din 22.06.2010)

20
Conform
anexei

3 Arenda unor încăperi a clădirii Consiliului raional pe
perioada 12 luni
4 Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport Glodeni
Servicii cu plată pentru alimentatia copiilor din institutiile
instructiv-educative, regim de lucru 9-10,5 ore, la 1 copil
pe zi
Servicii cu plată pentru alimentatia copiilor din institutiile
instructiv-educative, regim de lucru 6 ore, la 1 copil pe zi

170000

5,35

3,4

Servicii cu plată pentru arendarea spaţiului terenului
stadionului raional pentru 1 oră

1500

Servicii cu plată pentru arendarea spaţiului terenului
stadionului destinat jocurilor de minifotbal pentru 1 oră

100

Acordarea serviciilori cu plată-arenda
L.T. “ Vasile Coroban”
Gimnaziul Hijdieni

4000
4200

Gimnaziul Petrunea
Centrul Unic de Creaţie

3600

Pentru un costum naţional pe o zi

20

Pentru un costum- mască pe o zi
Stadionul central

25

Taxa petru o oră de antrenament în sala de forţe
(trenajoare)
Abonament lunar pentru antrenament în sala de forţă
(trenajoare)
5 Serviciul Cultură - taxele de studii în instituţiile de
învăţămînt artistic în următoarele mărimi:

15
100

Şcoala de Arte Cuhneşti
Şcoala de Arte Glodeni:

113
145

Şcoala de Muzică Hîjdieni

140

Centrul de Cultură Glodeni
Arenda încăperilor

50000

6 Lista tarifelor pentru serviciile acordate de către
IM”Cîmpia Glodenilor”
Abonarea pe 12 luni
Realizarea prin amănunt (1exemplar)
Reclamă plata minimală
O pagină tematică: publicitatea
Pentru un cm2 pag.4,3,2
Pentru 1 cm2 pag1
Serviciul de ingrijire la domiciliu al Direcției Asistență
Socială și Protecție a Familiei
1 Consiliere

72
1,5
25
1000
2
3
unitatea de
timp
lună

costul , lei
20

2 Procurarea din mijloacele financiare ale beneficiarului a
produselor alimentare, a mărfurilor de uz gospodăresc,
medicamentelor
3 Suport la prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde

lună

40

lună

50

4 Plata, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a unor
servicii comunale

lună

20

5 Suport la îngrijirea locuinței și a gospodăriei

lună

60

6 Predarea și ridicarea obiectelor de uz casnic si a hainelor
la/de la spălătorie, curățătorie, reparație
7 Realizarea igienei personale

lună

20

lună

80

8 Organizarea procesului de adaptare a locuinței la nevoile
persoanei
9 Antrenarea beneficiarului în activități sociale și culturale

lună

40

lună

30

10 Întreținerea corespondenței cu rudele și cu prietenii

lună

20

11 Organizarea procesului de procurare și transportare, din
mijloacele beneficiarului, a combustibilului la domiciliu

lună

40

12 Încălzirea sobei

lună

60

Secretarul Consiliului raional

Sef Direcţia Finanţe

Vasile Pelin

Nelea Singereanu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2

MD 4901,or. Glodeni, str.Suveranității,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
Proiect

DECIZIE
Din__________2016

nr. _____

Cu privire la aprobarea Programului de activitate
al Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul IV anul 2016.

În conformitate cu art. 43 al
din 28 decembrie 2006,

Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Glodeni şi Aparatului
Preşedintelui raionului pentru trimestrul IV anul 2016 (conform anexei).
2. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept și etică ( președinte dl.Maican Ion).
Preşedintele şedinţei

_____________________

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului

LEUCĂ Ion

Coordonat: Vicepreședinte al raionului

ALBU Oxana

Vicepreședinte al raionului

BOUBĂTRÎN Veaceslav

Vicepreședinte al raionului

ȚARIGRADSCHI Victor

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Șef secție administrație publică locală

Turețcaia Olesea

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexă
la Decizia Consiliului raional
nr._____ din ____________________2016

Programul
de activitate al Consiliului raional şi al Aparatului Preşedintelui raionului
Glodeni pentru trimestrul IV al anului 2016
Nr.

Măsurile preconizate

Termenul
executării

Responsabil
de executare

I.Şedinţa Consiliului raional:
1.

Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni Noiembrie
ale anului 2016.
2016

dl. LEUCĂ Ion , Preşedi
raionului Glodeni.

2.

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul
2017, în prima şi a doua lectură.
Cu privire la Strategia de dezvoltare socialeconomică a raionului Glodeni pentru perioada anilor
2016-2020.
Cu privire la aprobarea programului de activitate a
Consiliului raional pentru tr. I al anului 2017.

Decembrie
2016
Noiembrie
2016

dl. LEUCĂ Ion , Preşed
raionului Glodeni.
dl.ȚARIGRADSCHI Vic
vicepreședinte al raionul

Noiembrie
2016

dl Pelin Vasile, secretar a
Consiliului raional

3.

4.

II. Controlul şi executarea:
a)

Legile şi Hotărîrile Parlamentului R. Moldova

b)

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova

c)

Deciziile Consiliului Raional şi dispoziţiile
preşedintelui raionului
Lucrul cu petiţiile

d)

Permanent

Aparatul Preşedintelui ra
şefii serviciilor descentra
Aparatul Preşedintelui ra
şefii serviciilor descentra
Aparatul Preşedintelui ra
şefii serviciilor descentra
Aparatul Preşedintelui ra
şefii serviciilor descentra

III. Măsurile organizate:
1. Şedinţe operative de lucru pe lîngă Preşedintele
raionului:
a) Cu aparatul Preşedintelui

b) Cu conducătorii serviciilor desconcentrate,
descentralizate.

c) Participarea la adunările generale ale cetăţenilor
din localităţile raionului
d) Seminare pentru primarii şi secretarii consiliilor
locale, serviciile descentralizate şi desconcentrate
din teritoriu.
e) Intîlniri de lucru cu reprezentanţii Guvernului

În fiecare zi
de luni a
săptămînii
Prima zi de
luni a lunii,
ora 09.00

În
conformitate
cu graficul
aprobat.

dna Turețcaia O., şef sec
administraţie publică

dna Turețcaia O., şef sec
administraţie publică

dna.Turețcaia O., şef sec
administraţie publică

dna.Turețcaia O., şef sec
administraţie publică
Conform

dna.Turețcaia O., şef sec

Republicii Moldova

f) Deplasări în primăriile raionului

graficului
Aparatului
Guvernului
Republicii
Moldova
Conform
graficului

g)Participarea la şedinţele consiliilor locale din raion.

Conform
graficului
aprobat

h) Organizarea şi petrecerea sărbătorilor naţionale,
internaţionale şi mondiale

Conform
datelor
stabilite
În
conformitate
cu graficul
aprobat ( ziua
de vineri).

i)Ședința echipei mobile al biroului comun de
informații și servicii

Secretar al Consiliului raional
Vasile Pelin

administraţie publică

dl.Pelin Vasile, secretar a
Consiliului raional
dna.Turețcaia O., şef sec
administraţie publică
Secţia administraţie publ
va informa Preşedinţii co
consultative de specialita
participare precum și con
raionali.
dna.Turețcaia O., şef sec
administraţie publică

dl.ȚARIGRADSCHI Vic
vicepreședinte al raionul

PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ
улСуверанитэций 2
МД 4901 г Глодень
тел 2-20-58факс 2-20-57

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
str. Suveranitaţii nr. 2
MD 4901, or. Glodeni
tel. 2-20-58 fax 2-20-57

DECIZIE
din 5 august 2016

nr. 4/4

Cu privire la corelarea bugetului rational pentru
a. 2016, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 12/1 si 12/13 din 10 decembrie 2015 cu Legea
bugetului de stat pentru anul 2016
În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397 – XV din 16
octombrie 2003 cu modificările ulterioare, art. 55, alin. (5) din Legea finanțelor publice și
responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de Stat pentru anul
2016nr. 154 din 01.07.2016,anexa nr.5, ( volumului transferurilor de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru anul 2016 cu referire la Consiliul raional Glodeni);circularei Ministerului
Finanțelor nr. 06/2-07 din 23 mai 2016,
Consiliul raional Glodeni decide:
1. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2016 nr.
154 din 01.07.2016, partea devenituri a bugetului raional Glodeni pe anul 2016,
aprobatprindeciziaConsiliuluiraional nr. 12/1 din 10decembrie 2015, după cum urmează:
1.1 Înanexa
nr.1adecizieimenționate”Sintezaindicatorilorgeneralisisursele
de
finanțare
alebugetuluiraionalGlodenipeanul 2016” se substituieurmătoriiindicatori:
- Venituri - suma,,104049,6 mii lei” se substituie cu suma ”104484,1 mii lei”,
- Inclusivtransferuri de la bugetul de stat - suma “94457,3 mii lei” se substituie cu suma
”94891,8 mii lei” (+434,5 mii lei) ,vezi Nota explicativă.
- Cheltuieli, total – suma ,, 103390,2 mii lei “ se substituie cu suma ,, 103824,7 mii lei”
(+434,5 mii lei),
2. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2016
nr. 154 din 01.07.2016, partea devenituri și cheltuieli a bugetului raional Glodeni pe anul
2016, aprobatprindeciziaConsiliuluiraional nr. 12/13 din 10 decembrie 2015,lectura a doua,
după cum urmează:
2.1 Înanexa nr. 1 ”Componenta veniturilor bugetului rational Glodeni pentru anul 2016”:
a) Resurse bugetare-suma de ”103390,2 mii lei” de substituie cu suma de ”103824,7 mii lei;
b) Veniturile bugetului raional- suma de ”104049,6 mii lei” se substituie cu suma de
”104484,1 mii lei;
c) Venituri generale - suma de ”102985,0 mii lei”sesubstituie cu suma de ”103419,5 mii lei;
d) Transferurile primite de la bugetul de stat– suma “ 94457,3 mii lei “ se substituie cu
suma “94891,8 mii lei”(+434,5 mii lei) și anume
1. Transferurile cu destinație special pentru finanțarea învățămîntului- suma de ”74264,2”
se substituie cu suma de ”74062,2” (-202,2 mii lei), vezi Nota explicativă.
2. Transferurile cu destinație special pentru finanțarea scolii sportive - suma de ”1188,8”
se substituie cu suma de ”1289,5” (+100,7 mii lei);

3. Transferurile cu destinatie speciala pentru finanțarea plăților de asistență socială -suma de
”2023,0 mii lei” se substituie cu suma ”1786,3 mii lei” (-236,7 mii lei. Vezi nota
explicativă
4. Transferurile din fondul republican de sustinere sociala a populatiei – suma
”1745,6
mii lei” se substituie cu cifrele “1775,5 mii lei”(+29.9mii lei).
5. Transferurile curente primite din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetul
raional” în sumă de 742,8 mii lei (+742,8 mii lei indicator nou.)
2.2. Înanexa nr. 2 a deciziei Consiliului raional nr. 12/13 din 10 decembrie 2015
”Resursele si cheltuielile bugetului raional Glodeni conform clasificației funcționale și
pe programe pentru anul 2016” se substituie următorii indicatori:
a) Cheltuieli curente - total general ,,103390,2 mii lei “ , se substituie cu suma
- ,,
103824,7 mii lei”, (+434,5 mii lei), inclusive pe grupe principale:
1. Grupa ”Servicii de stat cu destinație generală”––sumele ”4737,7”,”4555,7”, ”2666,8”,
”1062,2mii lei se substituie cu sumele ”5270,7, ”4555,7”, ”3149,8”, ”1112,2”mii lei
(+533,0 mii lei), vezi nota explicativă.
2. Grupa ” Apărarea națională” – suma ”70,2mii lei” se substituie cu suma ”79,2 mii lei”
3. Grupa ”Cultura, sport, tineret, culte și odihnă”, sumele”5342,3” , ”5282,3mii lei” se
substituie cu sumele ”5643,8”, 5583,8 mii lei”, (+301,5 mii lei):
a) Politici și management în domeniul culturii (Aparatul Serviciului Cultură) – suma
”450,7mii lei” se substituie cu suma”470,7mii lei” (+20,0 mii lei)
b) Dezvoltarea culturii ( biblioteci, măsuri culturale)– suma ”2465,2mii lei” se substituie cu
suma ”2646,0mii lei” (+180,8 mii lei). Vezi nota explicativă.
c) Sport (Școala sportivă Glodeni) – suma”1749,0mii lei” se substituie cu suma ”1849,7mii
lei” (+100,7 mii lei)
4. Grupa ”Învățămînt”, sumele ”78131,5”,”77348,9 mii lei” se substiruie cu sumele”
77929,3”,”77146,7mii lei”, (-202,2 mii lei) :
a) Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați (Centrul Unic de Creație) – suma
”7854,8mii lei” se substituie cu suma ”7838,4mii lei” (-16,4 mii lei)
b) transferuri categoriale în componenta raională” – suma ”569,3mii lei” se substituie cu
suma ”383,5mii lei” (-185,8 mii lei)
5. Grupa „Protecția Sociala”– sumele „10142,2”, ””8348,8”, ”1793,4 mii lei” se
substituie cu sumele „9935,4”, ”8119,9” , ”1815,5 mii lei” (-206,8mii lei):
a) Protecție a familiei și copilului (îndemnizații pentru copii aflați sub tutelă și înfiați) suma
”546,0 mii lei” se substituie cu suma ”549,9 mii lei” (+3,9 mii lei). Vezi nota explicativă.
b) Protecția socială în cazuri excepționale (ajutoare financiaredin Fondul Republican și
local de susținere socială a populației) – suma ”1785,6mii lei” se substituie cu suma
”1815,5mii lei” (+29,9 mii lei), conform circularei Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07
din 23 mai 2016.
c) Protecția socială a unor categorii de cetățeni – suma 645,9mii lei” se substituie cu suma
”405,3mii lei” (-240,6 mii lei.) Vezi nota explicativă.
2.3.În anexa nr. 3 a deciziei Consiliului raional nr. 12/13 din 10 decembrie 2015, în
urma corelării bugetului raional, se întroduce punctul 6 cu următorul conținut ”Transferurile
curente primite din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetul raional” cu suma
de 742,8 mii lei
Înanexa nr.3 ”Transferurile de la bugetul de stat și alte instituții către bugetul raional Glodeni
pentru anul 2016”, sumele”74264,4”, ”1188,8”, ”2023,0”, ”1745,6”, ”94457,3mii lei” , se
substituie cu sumele ”74062,2”, ”1289,5”, ”1786,3”, ”1775,5”, ”94891,8mii lei” (+434,5 mii
lei).
2.4. În anexa nr. 5a deciziei Consiliului raional nr. 12/13 din 10 decembrie 2015”
Transferurile de la bugetul raional Glodeni pentru școli primare, gimnazii, licee pe anul

2016” , sumele ”67058,4” ”57931,2”, ”569,3”, ”394,5mii lei” se substituie cu sumele
”66872,6 , ”57745,4”, ”383,5”, ”208,7mii lei” (-185,8 mii lei). Vezi nota explicativă.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).
Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Ion Maican

Vasile Pelin

NOTĂ EXPLICATIVĂ
la proiectul de decizie privind corelarea bugetului raional Glodeni pentru a. 2016,
aprobatprindeciziileConsiliuluiraional nr. 12/1 si 12/13 din 10 decembrie 2015 cu
Legeabugetului de stat pentruanul 2016

Conformcircularei Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07 din 23.05.2016, anexei 5 la Legea
bugetului de stat pentru a. 2016, volumul bugetului raional Glodeni se modifică spre majorare
față de bugetul aprobat inițial prin deciziile CR nr 12/1 și 12/13 din 10.12.2015 cu suma de 434,5
mii lei, dintre care:
a) -202,2 mii lei - Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea învățămîntului s-au
micșorat cu 202,2 mii lei fată de planul inițial aprobat. Această ajustare s-a efectuat din
motivulneindexari salariului de la 01.04.2016 al personalului salarizat conform RTU,
personalului de deservire tehnică, cadrelor didactice din învățămîntul primar, secundar
general și extrașcolar
b) -236,7 mii lei - Transferurile cu destinație specială pentru plățile sociale s-au micșorat cu
236,7 mii lei. Factorii de influență:
Diminuarea numărului beneficiarilor (tineri specialiști /cadre didactice/ ) în anul
2016 față de numărul prognozat cu 27 persoane, ca urmare a adus la diminuarea cu
240,6mii lei a alocațiilor pentru închirierea spațuilui locativ, consumul de energie
termică și electrică, precum și plata îndemnizațiilor unice
Majorarea cuantumului îndemnizațiilor pentru copiii înfiați și copiii orfani și rămași
fără îngrijire părintească – cu 100 lei (de la 700lei/lunar la 800 lei/lunar pentru fiecare
beneficiar – ca urmare a adus la majorarea alocațiilor cu 3,9 mii lei
c) +100,7 mii lei - Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea scolii sportive
Glodeni s-au majorat cu 100,7 mii lei (transferuri suplimentare pentru funcționarea în
ritm normal a instituției)
d) +29,9 mii lei - Transferurile din fondul republican de susținere socială a populației s-au
majorat cu 29,9 mii lei(Decizia Fondului Republican)
e) +742,8 mii lei - Transferurile curente primite din fondul de compensare între bugetul de
stat și bugetul raional” (Transferuri alocate conform LB de stat pe anul 2016 pentru a
doua jumatate a anului ).

Pe programe și grupe principale situația corelării cheltuielilor bugetare se prezintă
astfel:

1.

f)

a)
b)

Din contul Transferurilor curente primite din Fondul de compensare între bugetul de stat
și bugetul raional în sumă de 742,8mii lei se propune de a suplimenta planurile anuale de
cheltuieli bugetare pe următoarele programe și grupe principale:
Servicii cu destinație generală - (+533,0 mii lei), inclusiv
Aparatului Președintelui raionului – (+483,0 mii lei) – pentru achitarea cheltuielilor
curente (mărfuri și servicii) în a doua jumătate a anului și achitarea parțială a reparațiilor
capitale (scării de la întrarea principală în clădireaConsiliului raional ).
Direcția Finanțe – (+50,0 mii lei) – pentru achitarea serviciilor curente în a doua jumătate
a anului 2016 (contractele au fost incheiate numai pe jumătate de an – locațiunea
birourilor, achitarea programelor informaționale, internet, telefoane, abonarea pentru anul
2017 și altele)
Centrul militar –(+ 9,0 mii lei) – pentru achitarea cheltuielilor de îmtreținerea centrului
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă –(+200,8 mii lei), inclusiv
Aparatul Serviciului Cultură – (+20,0 mii lei) - pentru achitarea serviciilor curente în a
doua jumătate a anului 2016
Bibliotecile nr. 1 și 2din or. Glodeni – (+35,0 mii lei), măsuri culturale – (+145,8 mii lei)
în total 180,8 mii lei ( cheltuieli curente).
Modificarea planurilor cheltuielilor bugetare se propune de a fi efectuată pe urmatoarele
grupe principale ale bugetului raional:
Învățămîntul – (-202,2 mii lei) explicația mai sus
a) Centrul Unic de Creație – (-16,4 mii lei)
b) Componenta raională – (-185,8 mii lei)
Protecția socială – (-206,8 mii lei)explicația mai sus
a) Îndemnizații pentru copiii aflați sub tutelă – (+3,9 mii lei)
b) Îndemnizații pentru tinerii specialiști - (-240,6 mii lei)
c) Fondul Republican – (+29,9 mii lei).
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă – (+100.7 mii lei),
a) Scoala Sportiva - + 100.7 mii lei

Sef Directia Finante

Nelea Sîngereanu
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Proiect
DECIZIE

Din _________ 2016

nr. ____

Cu privire la aprobarea modificării în componenţa
nominală a unor Comisii Consultative de Specialitate
ale Consiliului Raional Glodeni
În baza demersurilor fracțiunilor politice din cadrul Consiliului raional Glodeni a Partidul
Nostru și a Partidului Liberal Democrat din Moldova , în conformitate cu art. 43 alin.(2) al Legii
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457XV din 14.11.2003, , Decizia Consiliului raional nr. 1/5 din 11.03.2004 „Despre aprobarea
regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Glodeni” cu modificările
şi completările ulterioare, art. 59-60, art. 78 Legea privind actele normative ale Guvernului și ale
altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea în componenţa nominală a Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activități economico-financiare după cum urmează:
• Sintagma“Tașcu Tatiana” se substituie cu sintagma “Dichi Vitali”.
• Sintagma“Țarigradschi Valeriu” se substituie cu sintagma “Maican Ion”.
2. Se aprobă modificarea în componenţa nominală a Comisiei Consultative de Specialitate
pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea serviciilor publice
după cum urmează:
• Sintagma“ Dichi Vitali” se substituie cu sintagma “ Tașcu Tatiana”.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei Consultative de
Specialitate pentru problemele de drept şi etică ( Preşedinte dl. Ion Maican).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Inițiatorul proiectului: fracțiunile politice din cadrul Consiliului rational a Partidului
Nostru și Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Coordonat:
Președintele raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Avizat:
Secretar al Consiliului rational Glodeni

Pelin Vasile
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Proiect
DECIZIE

nr.____

din

iulie 2016

” Cu privire la vînzarea - cumpărarea ,
primirea - transmiterea spaţiului locativ în
proprietate privată”
În conformitate cu art. 43 , alin. (1) , e), al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006 , art 4, 7 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324 – XII
din 10.03.1993, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cererilor depuse şi
documentele examinate la şedinţa Comisiei privind privatizarea fondului de locuinţe ( proces verbal nr. 4 din 12 iulie 2016),
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se transmite în proprietate privată spaţiul locativ normativ cu achitarea a 100 % din cost,
conform anexei.
2.Preşedintele raionului să încheie contractele de vînzare – cumpărare , transmitere – primire a
locuinţelor în proprietate privată , conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
3. Executarea prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului Glodeni.
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Zorina Gurău
Ala Ojoga

Vasile Pelin
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MOLDOVA
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DECIZIE
iulie 2016

Proiect
nr.

,,Cu privire la casarea unor bunuri, proprietate publică,
domeniul public al unității administrativ-teritoriale
raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit,
de ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Glodeni ”.
În conformitate cu prevedrile art.43,77 al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,
Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007,
Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Hotărîrii Guvernului despre
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe nr.500
din 12.05.1998, demersului ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Glodeni,, nr.01- 6/9 din 15 iulie
2016,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1.Se aprobă casarea mijloacelor fixe proprietate publică, domeniul public al unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit, de ÎM ,, Centrul
Stomatologic Raional Glodeni,, în valoare de 75.566,50 ( șaptezeci și cinci mii cinci sute
șaizeci și șase virgulă cincizeci) lei, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă casarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată proprietate publică, domeniul
public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu
gratuit, de ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Glodeni,, în valoare de 83.687,90 ( optzeci și trei
mii șase sute optzeci și șaptevirgulă nouăzeci) lei, conform anexei nr.2.
3. Se aprobă casarea materialelor proprietate publică, domeniul public al unității administrativteritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit, de ÎM ,, Centrul Stomatologic
Raional Glodeni,, în valoare de 8.480,00 ( opt mii patru sute optzeci virgulă zero zero)
lei, conform anexei nr.3.
2.Se instituie comisia pentru verificarea corectitudinei perfectării actelor de casare, controlului
selectiv a mijloacelor propuse spre casare în următoarea componenţă:
ALBU Oxana - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala - secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, specialist principal în problemele juridice
Sîngereanu Nelea- membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe

Buzatu Iurie
- membru al comisiei, director al ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Glodeni,,
Stînca Irina - membru al comisiei, contabi-șef al ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Glodeni,,
3.Controlul pentru executarea prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate__________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin
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Proiect

DECIZIE
din

iulie 2016

nr.

„ Cu privire la modificarea decizii Consiliului raional Glodeni nr.3/4 din 29 iunie 2016
,,Cu privire la formarea unor bunuri imobile proprietate publică, domeniul privat a
unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni prin separare”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,
Deciziei consiliului raional Glodeni nr.3/4 din 29 iunie 2016 ,,Cu privire la formarea unor bunuri
imobile proprietate publică, domeniul privat a unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni
prin separare”.

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr. nr.3/4 din 29 iunie 2016 ,,Cu
privire la formarea unor bunuri imobile proprietate publică, domeniul privat a unitatății
administrativ-teritoriale raionul Glodeni prin separare” după cum urmează:
- pct.2, alin.2 se sustituie sintagma ,,0,0030,, și se completează cu sintagma ,, 0,0060,,
în continuare se citește după text.
2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
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DECIZIE

din

iunie 2016

Proiect
nr.

„Cu privire la aprobarea unui dosar tehnic ,,
În conformitate cu prevederile art.43, 77 al Legii privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,
Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007,
Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05 aprilie 2007,
Legii cadastrului bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Legii cu privire la formarea
bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004, Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.3/4 din
29.06.2016,
Consilul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă dosarul tehnic al bunului imobil – teren număr cadastral 4811303.508 cu suprafața
de 1,9907 ha, proprietate publică, domeniul privat pe care sunt amplasate construcțiile cu
numerele cadastrale 4811303.297.05, 4811303.297.06, 4811303.297.07, 4811303.297.08,
4811303.297.09, 4811303.297.10, 4811303.297.11, 4811303.297.12, 4811303.297.13 separat
din terenul cu numărul cadastral 4811303.297 proprietate publică, amplasat în c. Balatina, rl.
Glodeni, conform anexei .
2.Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadstru,, de a înregistra bunurile imobile nou
formate în registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.
3.Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi____________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Arhitect-șef al raionului
Specialist principal în problemele relații funciare și cadastru
Sef al Direcţiei Finanţe
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării

ALBU Oxana
Valeriu Serjantu
Mihai Carajia
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga

Avizat:Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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Proiect

DECIZIE
din

iulie 2016

nr.

,, Cu privire la transmiterea în folosință temporară, cu titlu gratuit , a unor
încăperi/cabinete proprietate publică, domeniul public de la unitatea
administrativ-teritorială Dușmani la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni,,
În conformitate cu prevederile art.43, 77 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436–
XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii
cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25.02.1998, Legii cu privire la formarea bunurilor
imobile nr.354-XV din 28.10.2004, Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului
IMSP CS Glodeni nr.01-16/94 din 04.07.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se solicită transniterea în folosință temporară, cu titlu gratuit, a încăperilor/cabinetelor de la
etajul I-i din încinta clădirii cu numărul cadastral 4830102.577.01 proprietate publică, domeniul
public amplasată în s. Dușmani, rl. Glodeni de la unitatea administrativ-teritorială Dușmani la
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni, în scopul acordării serviciilor de asistență
medicală populației din localitate de către IMSP CS Glodeni prin intermediul OMF Dușmani cu
ulterioara formare prin separare a bunului imobil la nivel de încăpere izolată.
2.Se propune de a se include în componența comisiei de transmitere a încăperilor/cabinetelor din
partea unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni, următoarele persoane:
ALBU Oxana – membru al comisiei, vicepreședinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala
- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării și postprivat.
Gurău Zorina
- membru al comisiei, specialist principal în poblemele juridice
Cojocaru Larisa – membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
Ciobanu Viorica – membru al comisiei, șef al IMSP CS Glodeni
3. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „ Cadastru” de a efectua modificările parvenite
în Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

4.. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentruactivităţi__________________________________________________________________

Președinte al ședinței
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Contabil-șef al Direcției Finanțe
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion

Oxana ALBU
Nelea Sîngereanu
Larisa Cojocaru
Zorina Gurău
Ala Ojoga

Vasile Pelin
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Decizie
Proiect

din

iulie 2016

nr.

„Cu privire la transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, a unui teren proprietate
publică, domeniul public de la unitătea administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP
Spitalul raional Glodeni ”
În conformitate cu prevederile art.art.43, 77 al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,
Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, ,
Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05 aprilie 2007, Legii
privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind
modificarea şi completarea unor acte legislative nr.91 din 26 aprilie 2012 , Legii cadastrului
bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din
31.12.2015, demersului Ministerului Sănătății nr.391-d din 31.07.2014, demersului IMSP
Spitalul raional Glodeni nr.01-16/372 din 08.07.2016,
Consilul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă transmiterea proprietății publice, domeniul public a unității administrativ-teritoriale
raionul Glodeni în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat - teren cu
numărul cadastral 4801114.195 cu suprafața de 0,3730 ha, modul de folosință ,,Pentru
construcții ,, pe care sunt amplsate construcțiile cu numărele cadastrale 4801114.195.01,
4801114.195.02 amplasat în intravilanul or.Glodeni, str.Andrei Saharov nr.2 de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP Spitalul raional Glodeni.
2. Se instituie comisia de transmitere a terenului proprietate publică , domeniul public în
administrare , cu titlu gratuit , în baza contractului de comodat de la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni la IMSP Spitalul raional Glodeni, în următoarea componenţă:
ALBU Oxana - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala
- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării și postpriv.
Gurău Zorina
- membru al comisiei, specialist principal în probleme juridice
Serjantu Valeriu - membru al comisiei, arhitect - șef al raionului
Cojocaru Larisa
- membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Guriev Nicolae - membru al comisiei, director al IMSP Spitalul raional Glodeni
Din oficiu
- membru al comisiei, contabil-șef al IMSP Spitalul raional Glodeni

3. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadastru,, de a efectua modificările parvenite în
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.
4. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi_________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE
din iulie 2016

Proiect
nr.

„ Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în folosință temporară, cu titlu gratuit, de
la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la instituțiile publice din domeniul
învățămîntului ,,
În conformitate cu prevederile art.art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI di 04.05,2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din
24.04.2007, art.8 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
nr.523-XIV din 16.07.1999, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului IP
Gimnaziul Petrunea nr.23 din 16.03.2016, demersului IP Liceul Teoretic ,, Vasile Coroban,,
Glodeni nr.2353 din 16.03.2016, demersului IP Liceul Teoretic Sturzovca nr. 62 din 21.03.2016,
demersului IP Gimnaziul Sturzovca nr.30 din 21.03.2016, demersului IP Gimnaziul Fundurii
Vechi nr.123 din 22.03.2016,demersului IP Gimnaziul Danu din 16.03.2016, demersului IP
Gimnaziul Hîjdieni din 16.03.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Gimnaziul Fundurii Vechi, conform anexei nr.1.
2.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Liceul Teoretic ,,Vasile Coroban,, din or. Glodeni , conform anexei nr.2.
3.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziul Hîjdieni, conform anexei nr.3.
4.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Gimnaziul Sturzovca, conform anexei nr.4.
5.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Liceul Teoretic Sturzovca, conform anexei nr.5.
6.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică Liceul
Teoretic Petrunea , conform anexei nr.6.

7. Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Gimnaziul Danu, conform anexei nr.7.
8.Se propune de a se include în componența comisiei de transmitere următoarele persoane:
ALBU Oxana
- membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala - secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, specialist principal în problemele juridice
Sîngereanu Nelea - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa
- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
din oficiu
- membru al comisiei, director al instituției publice
din oficiu
- membru al comisiei, contabil-șef al instituției
9. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Șef al DÎTS
Specialist principal în problemele juridice
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Avizat Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Tudor Casauțan
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
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RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT
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DECIZIE

Proiect

din iulie 2016

nr.

„ Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe deținute în administrare, cu titlu gratuit, de
la DÎTS la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni ,,
În conformitate cu prevederile art.art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI di 04.05,2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din
24.04.2007, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, Deciziei Consiliului raional
Glodeni nr.11/33 din 26.11.2015,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe deținute în administrare, cu titlu gratuit, de la DÎTS
la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni, conform anexei 1.
2. Se aprobă bilanțul de repartiție al Direcției Învățămînt
31.03.2016, conform anexei nr.2

Tineret și Sport la situația din

3. Se pune în sarcina Comisiei de predare a mijloacelor fixe și bunurilor materiale de la DÎTS
Glodeni la UAT Raionul Glodeni, aprobată prin Decizia Consiliului raional Glodeni nr.11/33 din
26.11.2015, de a efectua transmiterea mijloacelor fixe și bunurilor materiale de la DÎTS la
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni , conform prevederilor legislațiiei în vigoare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Specialist principal în problemele juridice
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ГЛОДЕНЬ
МД 4901, г Глодень,
ул.Суверанитэций,2
Тел 2-20-58
факс 2-20-57
E-mail: secret_cons@land.ru

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI
MD 4901, or. Glodeni,
str.Suveranitaţii,2
Tel. 2-20-58
fax 2-20-57
E-mail: secret_cons@land.ru

DECIZIE
din 5 august 2016

Nr.4/15

Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Glodeni
În conformitate cu art. 21 p.1 al Codului educaţiei, art. 43 al Legii Administraţiei Publice
Locale nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.
612 din 30 octombrie 2009, demersurilor parvenite din instituţii nr.160 din 29.06.2016, 246
din16.06.2016 .
Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă reorganizarea LT Cobani în gimnaziul Cobani de la 01.09.2016.
2. Se aprobă reorganizarea LT Sturzovca în gimnaziul Sturzovca 01.09.2016 .
3. Directorii instituţiilor nominalizate vor aduce unităţile de state de personal în conformitatea cu
lejislaţia în vigoare.
4. Direcţia de Învăţămînt Tineret şi Sport va monitoriza procesul de reorganizare conform
actelor normative în vigoare.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru activităţi socio-culturale şi învăţămînt (Preşedinte dna Moloşnic Laurenţia).

Preşedintele şedinţei

Ion Maican

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE

din__________________2016

nr.____

Cu privire la efectuarea controlului medical
al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar
în termen,serviciul cu termen redus,în toamnaiarna anilor 2016-2017
În baza articolelor 28,29,31,32,33 al Legii Republicii Moldova nr. 1245-XV
din 18.07.2002 "Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei" şi
în conformitate cu art.43 aliniatul (2) al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional Glodeni D E C I D E:
1. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de încorporare în serviciul militar în
termen,serviciul cu termen redus,serviciul civil şi comisia de rezervă în raionul Glodeni
conform anexei nr.1,2 și sarcina prealabilă în primării în toamna-iarna anilor 2016-2017
(anexa nr.5)
2. Secţia administrativ-militară(l.d.p.Glodeni):
- va desfăşura activitatea comisiei medicale de încorporare în perioada de la 19.09.2016
pînă la 31.01.2017, conform anexei nr. 3;
3. Direcţia Finanţe, în comun cu contabilul-sef al Preşedintelui raionului Glodeni va
asigura finanţarea sumelor respective IMSP Spitalului raional Glodeni pentru examenul
medical, predarea analizelor şi investigaţiilor necesare recruţilor supuşi încorporării .
4. Directorul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Glodeni să asigure:
- trecerea examenului medical gratuit şi în primul rînd în secţia consultativă a spitalului
raional Glodeni a recruţilor supuşi încorporării.
- repartizarea medicilor specialişti, pentru efectuarea controlului medical al recruţilor,
conform graficului de la 19.09.2016 pînă la 31.01.2017.
- păstrarea salariului mediu lunar, locului de muncă a medicilor, implicaţi în procesul de
încorporare;
- activitatea comisiei medicale de încorporare principală, de la 09.00 pînă la 14.00 şi a
comisiei medicale de rezervă-după necesitate.( anexa nr. 3)
- predarea analizelor, trecerea examenului rentghenologic şi electrocardiogramei de la
orele 8.00 pînă la 10.00.
5. Șeful Inspectoratului de Poliţie Glodeni:
- va acorda ajutor la înştiinţarea, asigurarea prezenţei recruţilor şi căutarea recruţilor
ce nu s-au prezentat la comisia de încorporare;
- va contribui la selectarea recruţilor pentru trupele de carabinieri.

6.

Organele administraţiei publice locale, în comun cu conducătorii instituţiilor,
organizaţiilor, întreprinderilor din teritoriul subordonat să contribue la asigurarea
prezentării recruţilor la secţia administrativ-militară(l.d.p.Glodeni) conform graficului şi
îndeplinirea sarcinii prealabile (anexa nr.5)
7. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei de specialitate pentru
problemele de drept și etică și pentru protecție socială și sănătate publică.

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului
Preşedinte al raionului

A elaborat:

LEUCĂ Ion

Şeful secţiei administrativ-militare (l.d.p.Glodeni)
maior

Eduard Loghin

Coordonat:
Vicepreşedintele raionului

ALBU Oxana

Şef Direcţiei Finanţe

Sîngereanu Nelea

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

A vizat:
Secretar al consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din “___” _________________ 2016

COMPONENŢA COMISIEI

de încorporare în serviciul militar în termen,termen redus
în toamna-iarna anilor 2016-2017

Preşedinte al comisiei:
vicepreşedinte al raionului Glodeni

ALBU Oxana -

Vicepreşedinte:
şeful secţiei administrativ-militare al raionului Glodeni

Loghin Eduard -

Ţarigradschi Liudmila - specialist în problemele protecţiei civile şi serviciul civil

Membrii comisiei:
Nemerenco Vadim

şef al secției securitate publică al IP Glodeni

Grijuc Vitalie

specialist principal în problemele protecţiei drepturilor copiilor

Meşca Ruslan

reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri

Slepţov Lilia

preşedintele comisiei medicale.

Secretarul comisiei:
Mucerschii Lina -

Secretar al Consiliului raional

specialist al secţiei administrativ-militare Glodeni

Pelin Vasile

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din “___” _________________ 2016

COMPONENŢA COMISIEI
(de rezervă)
de încorporare în serviciul militar în termen,termen redus
în toamna-iarna anilor 2016-2017

Preşedintele comisiei:
ŢARIGRADSCHI Victor -

vicepreşedinte al raionului Glodeni

Membrii comisiei:

Tureţcaia Olesea
Barbăroş Igor
Mocanu Igor
Leanca Zinaida

Secretar al Consiliului raional

şeful secţiei administraţie publică
şef-adjunct secţiei,sef serviciului interacţiune
comunitară al secţiei securitate publică al IPR Glodeni
specialist-superior al SAM Glodeni
secretarul comisiei

Pelin Vasile

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din “___”_____________2016

GRAF ICUL
activităţii comisiei medico-militare în toamna-iarna anilor 2016-2017
Nr.

Primăria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Balatina
Ciuciulea
Cuhneşti
Duşmani
Cajba
Cobani
Petrunea
Limbenii Noi
Fundurii Noi
Limbenii Vechi
Ustia
Viişoara
Danu
Hîjdieni
Fundurii Vechi
Iabloana
Sturzovca
Camenca
Glodeni

Data
trecerii comisiei medicale
toamna-iarna 2016-2017
27.09.2016
28.09.2016
26.09.2016
22.09.2016
22.09.2016
21.09.2016
21.09.2016
19.09.2016
19.09.2016
20.09.2016
20.09.2016
29.09.2016
23.09.2016
30.09.2016
30.10.2016
23.09.2016
03.10.2016
29.09.2016
04.10.2016

Zilele de rezervă : 05.10.2016 -31.01.2017

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 4
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din “___”_____________2016

COMPONENŢA

comisiei medicale de încorporare în toamna-iarna anilor 2016-2017

Preşedinte al comisiei : Slepţov Lilia.

Membrii comisiei:
Cazacu Sergiu Sîrcu Nicolae Secrieru Alexandru Snegur -Mircea
Bleandur Iurie Pîrgari Polina Nichitoi Aurica Furculiţa Vasile -

medic chirurg;
medic internist;
medic psihiatru;
medic otorinolaringolog;
medic dermatolog;
medic oftamolog;
medic neurolog;
medic stomatolog;

Membrii comisiei medicale
de rezervă:
Guriev Nicolai Adam Liudmila Seveniuc Vsevolod Prominschii Cazimir Buzatu Iurie

medic chirurg;
medic internist;
medic otorinolaringolog;
medic oftalmolog;
medic stomatolog;

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr.5
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr.____ din „___”_________________ 2016

SARCINA
prealabilă stabilită în primării în toamna- iarna anilor 2016-2017

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Primăria
Balatina
Ciuciulea
Cuhneşti
Duşmani
Cajba
Cobani
Petrunea
Limbenii Noi
Fundurii Noi
Limbenii Vechi
Fundurii Vechi
Danu
Hîjdieni
Iabloana
Camenca
Sturzovca
Ustia
Viişoara
Glodeni

Secretar al Consiliului raional

Sarcina prealabilă
toamna-iarna 2016-2017
4
3
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
4
2
2
5

Pelin Vasile

Anexa nr. 6
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din ___”_____________2016

GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU

a comisiei de încorporare a recruților cu anul nașterii 1989-1998 din raionul Glodeni

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ședințe
I ședință
II ședință
III ședință
IV ședință
V ședință
VI ședință
VII ședință
VIII ședință
IX ședință
X ședință

Secretar al Consiliului raional

Data
petrecerii ședințelor
23.09.2016
30.09.2016
07.10.2016
21.10.2016
04.11.2016
18.11.2016
02.12.2016
16.12.2016
30.12.2016
15.01.2017

Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ

CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ГЛОДЕНЬ

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

МД 4901, гор Глодень, ул.Суверанитэций,2

tel. 2-20-58 fax: (0249) 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Тел 2-20-58 факс: 0249) 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
Proiect
DECIZIE

din _______________________ 2016

Nr___

Cu privire la instituirea grupului de lucru
pentru elaborarea Cărții de vizită a raionului Glodeni
În conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni decide:
1.Se instituie grupul de lucru pentru elaborarea Cărții de vizită ( volumul II) a raionului Glodeni,
în următoarea componență:
Președinte al grupului de lucru:
ALBU Oxana – vicepreședinte al raionului Glodeni
Membrii grupului de lucru:
Pelin Vasile - secretar a Consiliului raional Glodeni
Agache Oleg – șef Direcția Agricultură și Alimentație
Vasilos Victoria – director al ÎM ,,Cîmpia Glodenilor”
Focșa Maria – corespondent al ÎM ,,Cîmpia Glodenilor”
Drumov Axenia – redactor-adjunct al ÎM ,,Cîmpia Glodenilor”
Romaniuc Victor - corespondent-foto al ÎM ,,Cîmpia Glodenilor”
Mutelica Olga - specialist principal în problemele bibliotecilor și muzeelor al Serviciului
Cultură
Pancioha Valentina - arhivist-coordonator al Serviciului Arhivă
Țurcan Natalia - specialist principal în problemele analizei şi prognozării al Secției Economie
Stavinschi Ina - specialist în problemele relaţii cu publicul al Secției administrație publică
Lupușor Nina - șef al Centrului Metodic al Direcției Învățămînt, Tineret și Sport
Onuțu Lucia – profesor de limba română la Liceul Teoretic Vasile Coroban
Schin Natalia - profesor de limba engleză la Liceul Teoretic Balatina
Fracțiunea P.P. ,,Partidul Liberal Democrat din Moldova” – din oficiu
Fracțiunea P.P. ,,Partidul Democrat din Moldova” – din oficiu
Fracțiunea P.P. ,,Partidul Liberal” – Ciobanu Valentin
Fracțiunea P.P. ,,Partidului Comuniștilor din Moldova” – Airini Gheorghe
Fracțiunea P.P. ,,Partidul Nostru ” – din oficiu
Blocul electoral „ Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă“- Maican Arcadie
2.Președintele raionului, dl LEUCĂ Ion, în comun cu Direcția Finanțe, dna Sîngereanu Nelea,
vor examina și vor propune la ședința Consiliului Raional din trimestrul IV, anul 2016
posibilitățile de finanțare la elaborarea Cărții de vizită a raionului Glodeni.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept şi etică (preşedinte dl. Maican Ion).
Preşedinte al şedinţei

__________________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Coordonat:
Preşedinte al raionului

LEUCĂ Ion

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Șef secție administrație publică
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Turețcaia Olesea
Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT
MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922058
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

tel. 2-20-58 fax: (0249) 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect

DECIZIE
din _______________________ 2016

Nr___

Cu privire la participarea Consiliului raional Glodeni
în Proiectul regional ” Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri
în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)
prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut”
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. c), g), s) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006; art. 5 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 XVIdin 28.12.2006; demersul Primăriei mun. Bălți Nr. 03-18/2559, scrisorii Agenței de
Dezvoltare Regională Nord Nr. 205 din 20.05.2016, Instrucţiunii pentru utilizatori privind
înaintarea propunerilor de proiecte finanţate din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.

2.
3.
4.

Se acceptă participarea Consiliului raional Glodeni în calitatea de Partener în proiectul
regional ”Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord
(RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut”, depus de Primăria mun.
Bălți la Concursul de propuneri de proiecte cu finanţare din Fondul Naţional pentru
Dezvoltare Regională.
Se aprobă Declarațiea de parteneriat dintre Consiliului raional Glodeni şi Primăria mun.
Bălți, conform anexei.
Se împuternicește Președintele raionului domnul Ion LEUCĂ să semneze Declarația de
parteneriat.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea serviciilor
publice (dl.V.Ţarigradschi).

Preşedinte al şedinţei

__________________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Coordonat:
Preşedinte al raionului
Vicepreţedinte al raionului Glodeni
Şef secţie economie
Specialist principal în problemele juridice

LEUCĂ Ion
ŢARIGRADSCHI Victor
Gudumac Vasile
Gurău Zorina

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Nota de informare
la proiectul de decizie
„Cu privire la participarea Consiliului raional Glodeni
în Proiectul regional ” Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunea de
Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut”
La momentul de fata este anuntat Concursul de propuneri de proiecte cu finanţare din
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Termenul limită de prezentare a Cererilor
complete de finanţare pentru proiectele respective este data de 22.08.2016. Cererile de finanţare
vor fi completate în conformitate cu prioritaţile si condiţiile Fondului Naţional pentru Dezvoltare
Regională expuse in „Instrucţiunea penru utilizatori privind inaintarea propunerilor de proiecte
pentru finanţare din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala (aprobat prin Decizia
Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4 / 16 din 10 martie 2016
http://mdrc.gov.md/ ).
Reiesind din cele expuse mai sus, la Consiliul raional Glodeni a parvenit Demersul de la
Primăria mun. Bălţi cu solicitarea parteneriatului in proiectul „Facilitarea dezvoltării
infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii
Parcului Industrial ”Răut”, care va fi depus de catre Primaria mun. Bălţi, in calitatea de aplicant.
Obiectivele proiectului consta in:
-

Sporirea atractivitaţii investitionale a RDN prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului
Industrial „Răut” mun. Bălţi.
Crearea Centrului de excelenţă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți
(raioanele Glodeni, Sîngerei, Fălesti, Riscani, Drochia, Floresti), ca un Nod Regional important de
atragere a investiţiilor și dezvoltării sectorului industrial. Prin crearea Centrului respectiv vă fi
asigurat procesul de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei a
reprezentanţilor din structurile de profil din Microregiunea Bălți, inclusiv a raionului Glodeni.

Consiliul raional Glodeni va participa, neavind careva contributii financiare, la realizarea
proiectului în cauză, in special la realizarea activităților ce țin de:
1. Facilitarea relatiior de colaborare intre Primăria mun. Bălţi si structurile de profil din raionul
Glodeni (secţia economie a CR Glodeni, reprezentanţii businessului etc.).
2. Activitaţi de informare si consultare in domeniul dezvoltării industriei, care vor fi oferite de
Centrului de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți, careat in
Parcul Industrial „Răut”.
3. Activităţi de creşterea capacităţilor actorilor locali din structurile de profil prin schimb de
experienţă şi practici pozitive, obţinute în urma participării la realizarea proiectului respectiv
4. Participarea la activitățile de vizibilitate (conferinţă de lansare a proiectului, CEPI din
Microregiunea Bălți etc.)

Totodata, reieşind din condiţiile specifice impuse de Ministerul Dezvoltării Regionale si
Construcţiior, Primaria mun. Bălţi roagă, ca intrebarea cu privire la participarea Consiliului
rational Glodeni in calitatea de partener (fără contributii financiare) in proiectul “Facilitarea
dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea
infrastructurii Parcului Industrial ”Răut” sa fie precăutata la ședința Consiliului rational Glodeni
cu aprobarea Declaraţiei de parteneriat, conform modelului din „Instrucţiunea penru utilizatori
privind inaintarea propunerilor de proiecte pentru finanţare din Fondul naţional pentru dezvoltare
regionala”.
Proiectul de decizie pe intrebarea respectivă a fost elaborat in conformitate cu art. 43 alin.
(1) lit. c), g), s) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.
5 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006; luînd
act de demersul Nr. 03-18/2557 al Primăriei mun. Bălți privitor la solicitarea parteneriatului și
scrisoarea Nr. 205 din 20.05.2016 a Agenței de Dezvoltare Regională Nord privid Concursul de
propuneri de proiecte cu finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Luind in consideratie, ca Consiliul raional Glodeni este cointeresat in dezvoltarea
industriei in raionul Glodeni pentru asiguarea creşterii economice, - se considera oportună
participarea Consiliului rational Glodeni in proiectul respectiv in calitate de partener.
Reiesind din cele expuse mai sus, se consideră posibilă includerea acestui proiect de
decizie în ordinea de zi a ședinței Consiliul raional Glodeni pentru examinare şi aprobare.

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

Мd 4901, sGlodeni,
str..Suveranității,2
Теl(373)2492-20-58 fax2492-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

MD 4901, or. Glodeni,
str.Suveranitaţii,2
tel.(373)2492-20-58 fax2-20-57
E-mail: cosiliul_glodeni@mail.md

Proiect

DECIZIE
din _______________________ 2016

Nr___

Cu privire la participarea Consiliului raional Glodeni
în Proiectul regional ” Dezvoltarea, valorificarea și promovarea
potențialului și infrastructurii turistice regionale
prin crearea Centrului de promovare a turismului (CPT) în mun. Bălți”
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. c), g), s) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006; art. 5 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435
–XVI din 28.12.2006; demersul Primăriei mun. Bălți Nr. 03-18/2559 ,scrisoarii Agenței de
Dezvoltare Regională Nord Nr. 205 din 20.05.2016 ,Instrucţiunii pentru utilizatori privind
înaintarea propunerilor de proiecte finanţate din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
5.

6.
7.
8.

Se acceptă participarea Consiliului raional Glodeni în calitatea de Partener în proiectul
regional ” Dezvoltarea, valorificarea și promovarea potențialului și infrastructurii turistice
regionale prin crearea Centrului de promovare a turismului (CPT) în mun. Bălți”, depus la
Concursul de propuneri de proiecte cu finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare
Regională în scopul asigurării participării raionului Glodeni în concursul de propuneri de
proiecte cu Finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională
Se aprobă Declarația de parteneriat dintre Consiliul raional Glodeni şi Primăria mun.Bălţi,
conform anexei.
Se împuternicește Președintele raionului DL LEUCĂ Ion să semneze Declarația de
parteneriat.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea serviciilor
publice (dl.V.Ţarigradschi).

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Coordonat:
Preşedinte al raionului
Vicepreţedinte al raionului Glodeni
Şef secţie economie
Specialist principal în problemele privatizării şi
postprivatizării
Specialist principal în problemele juridice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

__________________
Pelin Vasile

LEUCĂ Ion
ŢARIGRADSCHI Victor
Gudumac Vasile
Ojoga Ala
Gurău Zorina
Pelin Vasile

Nota de informare
la proiectul de decizie
„Cu privire la participarea Consiliului raional Glodeni
în Proiectul regional ”Dezvoltarea, valorificarea și promovarea potențialului și
infrastructurii turistice regionale prin crearea Centrului de promovare a turismului (CPT)
în mun. Bălți”
La momentul de fată este anunţat Concursul de propuneri de proiecte cu finanţare din
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Termenul limită de prezentare a Cererilor
complete de finanţare pentru proiectele respective este data de 22.08.2016. Cererile de finantare
vor fi completate în conformitate cu priorităţile si conditiile Fondului Naţional pentru Dezvoltare
Regională expuse in „Instructiunea penru utilizatori privind inaintarea propunerilor de proiecte
pentru finantare din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala (aprobată prin Decizia
Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltarii Regionale nr. 4 / 16 din 10 martie 2016
http://mdrc.gov.md/ ).
Reieşind din cele expuse mai sus, la Consiliul raional Glodeni a parvenit Demersul de la
Primaria mun. Balţi cu solicitarea parteneriatului în proiectul „Dezvoltarea, valorificarea și
promovarea potențialului și infrastructurii turistice regionale prin crearea Centrului de
promovare a turismului (CPT) în mun. Bălți”, care va fi depus de către Primăria mun. Balti, in
calitatea de applicant.
Obiectivul general al acestui proiect constă în dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice
în Regiunea de Dezvoltare Nord prin crearea în mun. Balţi a Centrului de promovare a
turismului, ca unei structuri specializate în promovareă potențialului și infrastructurii turistice
regionale, pentru creșterea gradului de informare a turiștilor autohtoni și străini care vizitează
num. Bălîi despre potentialul Regiunii de Dezvoltare Nord, insclusiv al potenţialului turistic al
raionului Glodeni.
•

•
•

Consiliul raional Glodeni va participă la realizarea proiectului în cauză, în special la realizarea
activităților ce țin de întîlnirile pentru schimbul de experiență între raioanele, promovarea
proiectului în rindul cetăţenilor, la activitățile de vizibilitate, etc., neavind careva contribuţii
financiare la acest proiect
Potenţialul turistic al raionului Glodeni va fi promovat în cadrul Centrului de promovare a
turismului regional în incinta Intreprinderii Municipale “Hotelul Bălţi”.
La fel, Consiliul raional Glodeni va primi un set special de materiale de promovare a potenţialului
raionului (broţuri, banere, video, pliante etc.).

Totodată, reieşind din conditiile specifice impuse de Ministerul Dezvoltării Regionale si
Constructiior, Primăria mun. Balti roagă, ca intrebarea cu privire la participarea Consiliului
raional Glodeni în calitate de partener (fără contribuţii financiare) in proiectul “Dezvoltarea,
valorificarea și promovarea potențialului și infrastructurii turistice regionale prin crearea
Centrului de promovare a turismului (CPT) în mun. Bălți” sa fie precăutată la ședința Consiliului
raional Glodeni cu aprobarea Declarației de parteneriat, conform modelului din „Instrucţiunea
penru utilizatori privind inaintarea propunerilor de proiecte pentru finantare din Fondul naţional
pentru dezvoltare regională”.
Proiectul de decizie pe intrebarea respectivă a fost elaborat în conformitate cu art. 43 alin.
(1) lit. c), g), s) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.
5 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006; luînd
act de demersul Nr. 03-18/2559 al Primăriei mun. Bălți privitor la solicitarea parteneriatului și
scrisoarea Nr. 205 din 20.05.2016 a Agenției de Dezvoltare Regională Nord privid Concursul de
propuneri de proiecte cu finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Luind în consideraţie, că raionul Glodeni are nevoie de promovarea pe plan intern și
internațional a traseelor şi serviciilor turistice existente în raion, care ar spori numărul turiştilor
din ţară şi de peste hotare, - se consideră oportună participarea Consiliului raional Glodeni în
proiectul respectiv în calitate de partener.
Reieşind din cele expuse mai sus, se consideră posibilă includerea acestui proiect de
decizie în ordinea de zi a ședinței Consiliului raional Glodeni pentru examinare şi aprobare.

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

Мd 4901, sGlodeni,
str..Suveranității,2
Теl(373)2492-20-58 fax2492-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

MD 4901, or. Glodeni,
str.Suveranitaţii,2
tel.(373)2492-20-58 fax2-20-57
E-mail: cosiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE
din 5 august 2016

nr.4/20

Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional nr. 8/13 din 20.09.2007
În conformitate cu art. 43al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, art. 59-63, art. 78 al Legii privind actele normative ale Guvernului și altor autorități
ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, în temeiul Hotărîrii
Guvernului R. Moldova nr.409 din 09.04.1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului
Național pentru Protecția Drepturilor Copiluluiși a deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la
instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului’’ nr. 8/13 din 20.09.2007,

Consiliul raional Glodeni D E C I D E:
1. Se aprobă în redacţie nouă componenţa Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor
Copilului, instituit prinDecizia Consiliului raional8/13 din 20.09.2007, conform anexei
nr.1.
2. Se abrogă Decizia Consilului raional Glodeni nr.3/7 din 15.04.2010.
3. Controlulexecutăriiprezenteidecizii se punepeseamaComisiei Consultative de specialitate
socială
și
sănătate
publică
(Președinte
d-nul
pentru
protecția
Vladimir Maican).
Președinte al ședinței

Ion Maican

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Anexă nr.1
la Decizia Consiliului raional
nr.___din_________2016

Componența nominală a Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor
Copilului

Președintele CRPDC
ALBU Oxana – Vicepreședinte al raionului Glodeni.
Vicepreședinte al CRPDC
Sandu Svetlana – Șef. DASPF Glodeni.
Secretarul CRPDC
Grijuc Vitalie – Specialist principal în protecțiadrept. copil DASPF Glodeni

Membrii CRPDC
Ecaterina Țurcanu-specialist metodist din cadrul DGÎTS
Crecicovschi Alina-consilier juridic de rangul III procuratura Glodeni
Movilă Oxana – consilier.
Ciumac Cornelia-specialist în probleme în familii cu copii în situații de risc.
Șoșu Luminița – Inspector superior la I.P Glodeni, în problemele minorilor;
Coșeriu Iuliana-specialist superior AOFM Glodeni
Asistentul social comunitar – din oficiu.
Medic de familie din Centru de sănătate-din oficiu.
Primarul localității- din oficiu.

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ

CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ГЛОДЕНЬ

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

МД 4901, гор Глодень, ул.Суверанитэций,2

tel. 2-20-58 fax: (0249) 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Тел 2-20-58 факс: 0249) 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
Proiect
DECIZIE

din _______________________ 2016

Nr___

Cu privire la propunerea candidaturilor la funcţia de
membru în componenţa Consiliului electoral de
circumscripţie raional Glodeni, care va activa pe perioada
Alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.

În conformitate cu prevederile Codului Electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, art.43 pct.2 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28 decembrie 2006, Hotărîrea Parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui
Republicii Moldova nr.55 din 01.04.2016, scrisoarea Comisiei Electorale Centrale a Republicii
Moldova nr.8/70 din 19.07.2016,
Consiliul raional Glodeni decide:
l. Se propune Comisiei Electorale Centrale candidaturile la funcţia de membru în componenţa
Consiliului electoral de circumscripţie raională Glodeni (conform listei, se anexează), care va
activa pe perioada Alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept şi etică (preşedinte dl. Maican Ion).

Preşedinte al şedinţei

__________________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Coordonat:
Preşedinte al raionului

LEUCĂ Ion

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Șef secție administrație publică locală

Turețcaia Olesea

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexă
La decizia Consiliului raional Glodeni
Nr.____ din ________________ 2016

Lista candidaturilor la funcţia de membru în componenţa consiliului electoral de
circumscripţie raională Glodeni

Nr.d/o

Numele, prenumele

1.

Postolachi Vitalie

2.

Cobîlaș Constantin

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Anul
Studiile,
naşterii specialitatea
1964

Superioare, Inginer
Zootehnic.

1992 Superioare,
Jurisprudenţă.

Funcţia, locul de lucru,
telefoanele (serviciu,
domiciliu)
Specialist principal în
problemele dezvoltării
producţiei animaliere,
Direcția Agricultură și
Alimentație. Tel. serviciu
0249-23070, dom.024977210.
Specialist în problemele
de drumuri publice, Secția
Construcții, Gospodărie
Comunală și Drumuri.
Tel.serviciu 0249-22840.

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ

CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ГЛОДЕНЬ

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

МД 4901, гор Глодень, ул.Суверанитэций,2

tel. 2-20-58 fax: (0249) 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Тел 2-20-58 факс: 0249) 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
Proiect
DECIZIE

din__________________2016

Nr.____

Cu privire la propunerea candidaturilor de rezervă la funcţia de
membru în componenţa Consiliului electoral
de circumscripţie raională Glodeni, care va activa pe perioada
Alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.

În conformitate cu prevederile Codului Electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art.43 pct.2 al Legii privind administraţia publica locala nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, Hotărîrea Parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui
Republicii Moldova nr.55 din 01.04.2016, scrisoarea Comisiei Electorale Centrale a Republicii
Moldova nr.8/70 din 19.07.2016,
Consiliul raional Glodeni decide :
l. Se propune Comisiei Electorale Centrale candidaturile de rezervă la funcţia de membru în
componenţa Consiliului electoral de circumscripţie raională Glodeni (conform listei, se
anexează), care va activa pe perioada Alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.

2.Controlul executării prezentei decizii se pune in sarcina comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept şi etică ( preşedinte dl Maican Ion).
Preşedinte al şedinţei

__________________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Coordonat:
Preşedinte al raionului

LEUCĂ Ion

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Șef secție administrație publică locală
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Turețcaia Olesea
Pelin Vasile
Anexă

La decizia Consiliului raional Glodeni
Nr._____ din ______________ 2016

Lista candidaturilor de rezervă la funcţia de membru în componenţa consiliului electoral
de circumscripţie raională Glodeni

Nr.d/o Numele, prenumele

Anul
naşterii

1.

Gurău Ion

1969

2.

Țurcan Natalia

1977

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Studiile, specialitatea

Funcţia, locul de lucru,
telefoanele (serviciu,
domiciliu)
Superioare, Agronomie Specialist principal în
.
problemele ameliorării și
fertilității solului
Tel. serviciu 0-24923104. Dom. 0-24957237.
Superioare, Economie. Specialist principal în
problemele analizei și
prognozării al Secției
Economie. Tel serviciu
0-249-23288, dom. 0249-29005.

Vasile Pelin

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI
PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE
Din 5 august 2016

nr.4/23

„ Cu privire la permiterea construirii unor garaje,
unui depozit, proprietate publică IMSP CS Balatina,,
În conformitate cu prevedrile art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii cu privire
la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii
privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legii privimd autorizarea executării
lucrărilor de construcție nr.163 din 09.07.2010, demersului IMSP CS Balatina nr.75 din
13.07.2016,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1.Se permite construcția a două garajuri și unui depozit la nivel de încăperi IMSP CS Balatina
pe terenul cu numărul cadastral 4811303.297 amplasat în c.Balatina, rl.Glodeni, proprietate
publică, domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținut în
administrare de IMSP CS Balatina, conform prevederilor legislației în vigoare.
2..Controlul pentru executarea prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea serviciilor
publice (Președinte dl Valeriu Țarigradschi).

Preşedinte al şedinţei

Ion Maican

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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Proiect
DECIZIE
din

iulie 2016

nr.

„ Cu privire la modificarea Decizii Consiliului raional Glodeni nr.2/8 din 22 aprilie 2016
,,Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-autobuse, în administrare/gestiune, cu titlu
gratuit, de la Ministerul Educației la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,. Legii
cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din
16.07.1999, Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului Ministerului
Educației nr. 08/15-687 din 18.17.16,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.2/8 din 22 aprilie 2016
,,Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-autobuse, în administrare/gestiune, cu titlu gratuit,
de la Ministerul Educației la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni” după cum
urmează:
- în denumirea deciziei se substituie sintagma ,,în administrare/gestiune,,
și se
completează cu sintagma ,, în proprietate publică, domeniul public,,
- în alin 1 pct.1 se substituie sintagma ,,în administrare/gestiune,, și se completează cu
sintagma ,, în proprietate publică, domeniul public,, în continuare se citește după text.
2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Șef al Direcției Finanțe
Nelea Sîngereanu
Șef al DÎTS
Tudor Casauțan
Specialist principal în problemele juridice
Zorina Gurău
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Ala Ojoga
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ГЛОДЕНЬ

MD 4901, or. Glodeni,
str.Suveranitaţii,2
Tel. 2-20-58
fax 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

МД 4901, г Глодень,
ул.Суверанитэций,2
Тел 2-20-58
факс 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE
din

uilie 2016

nr.

„ Cu privire la modificarea contractului de comodat
încheiat cu Instituția Publică Liceul Teoretic Cuhnești”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, demersului IP Liceul Teoretic Cuhnești nr.170
din 20 iulie 2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă modificarea contractului de comodat încheiat între Președintele raionalui Glodeni
şi Instituția Publică Liceul Teoretic Cuhnești la 27.05.2015 pentru acordarea drepturilor la
participarea în cadrul proiectului ,, Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale,,
,donator Banca Mondială și Guvernul Japoniei, prin intermediul FISM- lui, conform anexei.
2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcție Finanțe
Șef SCGCD
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Aureliu Bodean
Zorina Gurău
Ala Ojoga

Vasile Pelin

Anexă
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din
iulie 2016

ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 27.05.2015, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
.07.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică Instituția Publică Liceul Teoretic Cuhnești în
persoana directorului Furdui Vladimir, numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de
pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al contractractului de comodat din 27.05.2015 ( numerele
cadastrale ale construcțiilor implicate în proiect 4823204.018.01, 4823204.018.02 ) şi de
cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat, întroduc modificările după
cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. V pct. 5.2 în felul următor:
- alin1 După cuvintul „ Comodatarul” se omite sintagma ,, nu ” ;
- alin.2 După cuvîntul ,, imobile, ,, se omite sintagma ,, fără,, ;
- alin.2 După cuvîntul ,, Comodatarului,, se completează cu sintagma ,, pe durata
derulării proiectului ,, Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale,, finanțat de
Banca Mondială și Guvernul Japoniei prin intermediul FISM-lui pe perioada 2015-2016,
începînd cu data semnării lui .,,.
2. Se modifică şi se completează cap.VII pct.7.2 în felul următor:
h) după finisarea proiectului timp de 30 de zile calendaristice se va efectua
transmiterea copiilor documentelor proiectului și facturii lucrărilor executate,
autentificate, pentru a da posibilitate ,,Comodantul ,, să efectueze majorarea costului
clădirilor în urma reparațiilor efectuate, conform prevederilor legislației în vigoare.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 27.05.2015 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
IP Liceul Teoretic Cuhnești
Vladimir Furdui

REPUBLICA MOLDOVA
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GLODENI
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E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
Proiect

DECIZIE
din ____ august 2016

nr. ____

Cu privire la conferirea gradului de
calificare funcţionarului
ionarului public
În legătură cu numirea într-o
într funcţie publică de categorie superioară prin promovare, în
conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. b), alin. (7), alin. (8) al Legii cu privire la funcţia
func
publică şi statutul funcţionarului
arului public nr. 158-XVI
158 XVI din 04 iulie 2008, conform prevederilor art.
43. al Legii privind administraţia
administra publică locală nr. 436-XVI
XVI din 28 decembrie 2006,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. De a conferi dlui Agache Oleg,
Oleg şef Direcţie Agricultură şi Alimentaţie
ţie din subordinea Consiliului
raional (fpc),, gradul de calificare – consilier de stat de clasa a III-a .
2. Preşedintele
edintele raionului ( dl LEUC
LEUCĂ Ion ) va asigura executarea prezentei decizii în conformitate
cu legislaţia
ia în vigoare.
3. Prezenta decizie întra în
î vigoare la data adoptării.
4. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept şi etică
etic ( Preşedinte dl Maican Ion ) .

Preşedintele şedinţei
ţei

___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Preşedinte
edinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni
Specialist principal în problemele
resurse umane
Specialist principal în problemele juridice
Şef Direcţie Agriculturăă şi Alimentaţie
Alimenta ie
Avizat:
Secretar al Consiliului rational Glodeni

LEUC Ion
LEUCĂ
BOUB
BOUBĂ
BOUBĂTRÎN
Veaceslav
Bogaci Natalia
Nata
Gur Zorina
Gură
Gurău
Agache Oleg
Pelin Vasile

Nota explicativă
la proiectul deciziei Consiliului raional “Cu privire la conferirea gradului de
calificare funcţionarului public”
În conformitate cu art. 33 alin. (7), alin. (8) al Legii cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008:

(7) În cazul numirii într-o funcţie publică de categorie superioară,
funcţionarului public i se conferă gradul de calificare inferior
corespunzător categoriei funcţiei publice în care a fost numit.
(8) Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are
competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printrun act administrativ. Gradul de calificare se consemnează în carnetul de
muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care
s-a conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al
acestuia.
(Extras din Legea cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI
din 04 iulie 2008 cu modificările ulterioare)
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Proiect
DECIZIE
din

august 2016

nr.

„ Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.3/7 din 29 iunie 2016
,,Cu privire la vînzarea-cumpărarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul
privat al unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare de
Președintele raionului Glodeni,, .
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.3/7 din 29 iunie 2016 ,,Cu
privire la vînzarea-cumpărarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul privat a
unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare de Președintele
raionului Glodeni,, după cum urmează:
- în denumirea deciziei după sintagma ,, mijloace fixe ,, se completează cu sintagma
,, , teren,, în continuare se citește după text.
-

după sintagma ,, conform anexei,, se comlletează cu sintagma
,, 2. Se acceptă vînzarea-cumpărarea terenului cu numărul cadastral 4811303.508
proprietate publică, domeniul privat al unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni
amplasat în c. Balatina, rl. Glodeni, conform prevederilor legislației în vigoare ,,.

2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin

Pentru informații suplimentare, propuneri referitor la proiectele de decizie prezentate spre
dezbatere la Ședinta ordinară a Consiliului Raional Glodeni, rugăm să contactați Secretarul
Consiliului

Raional

(024923777;024925136)

Glodeni

(

024922057)

sau

Secția

Administarție

Publică

