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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

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 carecheltuielile 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 care- cheltuielile
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.

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 05 august 2016

nr.4/3

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru a. 2016, aprobat prin deciziile Consiliului
rational 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, demersului Asociației Veteranilor Războiului de pe Nistru din 02.08.2016

Consiliul raional Glodeni 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. Se acceptă varianta midificată a anexei nr.10,,Lista nominală la intretinerea drumurilor locale
ale raionului Glodeni pe anul 2016 finanțată din Fondul Rutier local,, adoptată prin decizia CR
nr. 3/12 din 29.06.2016 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2016, aprobat
prin deciziile CR nr 12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2016.
(varianta modificată se anexează la prezentul proiect de decizie).
6. Se alocă din Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace financiare în sumă de 20,0mii lei ,
inclusiv:
6.1 Prin intermediul Aparatului Președintelui raionului pentru Asociația raională a Veteranilor
Războiului de pe Nistru – 20,0mii lei, pentru organizarea și desfăsurarea manifestației festive

de comemorare a eroilor cazuți la conflictul armat de pe Nistru în anul 1992, care v-a avea loc
pe data de 14 august 2016 în satul Cobani, conform demersului Asociației Veteranilor
Războiului de pe Nistru din 02.08.2016 și devizului de cheltuieli anexat.
7. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate pentru
activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Preşedintele şedinţei

Ion Maican

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

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 5august 2016

nr 4/4

Cu privire la corelareabugetuluiraionalpentru
a. 2016, aprobatprindeciziileConsiliuluiraional
nr. 12/1 si 12/13 din 10 decembrie 2015 cu Legea
bugetului de stat pentruanul 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.1”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) ,
- 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. 1a ”ComponentaveniturilorbugetuluiraionalGlodenipentruanul 2016”:
a) Resursebugetare-suma de ”103390,2 mii lei” de substituie cu suma de ”103824,7 mii lei;
b) veniturilebugetuluiraional- suma de ”104049,6 mii lei” se substituie cu suma de ”104484,1
mii lei;
c) veniturigenerale - suma de ”102985,0 mii lei”sesubstituie cu suma de ”103419,5 mii lei;
d) Transferurileprimite de la bugetul de stat– suma “ 94457,3 mii lei “ se substituie cu suma
“94891,8 mii lei”(+434,5 mii lei) șianume:
1. Transferurile cu destinațiespecialăpentrufinanțareaînvățămîntului - suma de ”74264,2” se
substituie cu suma de ”74062,2” (-202,2 mii lei),
2. Transferurile cu destinațiespecialăpentrufinanțareascolii sportive - suma de ”1188,8” se
substituie cu suma de ”1289,5” (+100,7 mii lei);

3. Transferurile cu destinatiespecialapentrufinanțareaplăților de asistențăsocială -suma de
”2023,0 mii lei” se substituie cu suma ”1786,3 mii lei” (-236,7 mii lei. Transferurile din
fondul republican de sustineresociala a populatiei – suma ”1745,6 mii lei” se substituie cu
cifrele “1775,5 mii lei”(+29.9mii lei).
4. 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 decizieiConsiliuluiraional nr. 12/13
din
10 decembrie
2015”ResurselesicheltuielilebugetuluiraionalGlodeni
conform
clasificațieifuncționaleșipeprogramepentruanul 2016”se substituieurmătoriiindicatori:
a) Cheltuielirecurente - total general ,,103390,2 mii lei “ , se substituie cu suma - ,, 103824,7
mii lei”, (+434,5 mii lei), inclusivpegrupeprincipale:
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).
2. Grupa ” Apărarea națională” – suma ”70,2mii lei” se substituie cu suma ”79,2mii lei”
3. Grupa ”Cultura, sport, tineret, culte și odihnă”,sumele”5342,3” , ”5282,3mii lei” se
substituie cu sumele ”5643,8”, 5583,8mii 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).
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”,”77348,9mii 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”, ”1793,4mii lei” se substituie
cu sumele „9935,4”, ”8119,9” , ”1815,5mii 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).
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 645,9 mii lei” se substituie cu suma
”405,3 mii lei” (-240,6 mii lei.)
2.3.În anexa nr. 3 a decizieiConsiliuluiraional 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
șialteinstituțiicătrebugetulraionalGlodenipentruanul 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 Consiliuluiraional 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).
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă)
Variantele modificate a anexelor 1, 1a, 2, 3, 5 se anexeaza la prezenta decizie.

Preşedintele şedinţei

Ion Maican

Secretar al Consiliului raional

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:
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
1. 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 ).
f) 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
a) Aparatul Serviciului Cultură – (+20,0 mii lei) - pentru achitarea serviciilor curente în a doua
jumătate a anului 2016
b) 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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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 nr.1 de la 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

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.4/16

„Cu privire la efectuarea controlului medical
al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar
în termen,serviciul cu termen redus,serviciul
civil (în toamna-iarna 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. Comisia de încorporare în serviciul militar în termen,serviciul cu termen redus,serviciul
civil va desfăşura activitatea ședințelor conform anexei nr.6, și va prezenta Centrelor de
Sanatate și Oficiilor Medicilor de Familie concluzia Comisiei (Fișa individuala a recrutului);
4. 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 .
5. 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. ( anexa nr. 4)

-

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.
6. 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.

7. 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)
8.
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

Ion Maican

Vasile Pelin

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. 4/16 din 5 august 2016

COMPONENŢA COMISIEI
de încorporare în serviciul militar în termen,termen redus şi cel civil
în toamna-iarna anilor 2016-2017

Preşedinte al comisiei:
ALBU Oxana -

vicepreşedinte al raionului Glodeni
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. 4/16 din 5 august 2016

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

Preşedintele comisiei:

ŢARIGRADSCHI Victor -

vicepreşedinte al raionului Glodeni
Membrii comisiei:

Tureţcaia Olesea

şeful secţiei administraţie publică

Barbăroş Igor

şef-adjunct secţiei,sef serviciului interacţiune
comunitară al secţiei securitate publică al IPR Glodeni

Mocanu Igor

specialist-superior al SAM Glodeni

Leanca Zinaida

secretarul comisiei

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. 4/16 din 5 august 2016
GRAF ICUL
activităţii comisiei medico-militare în toamna-iarna anilor 2016-2017
Nr.

Primăria

1.

Balatina

Data
trecerii comisiei medicale
toamna-iarna 2016-2017
27.09.2016

2.

Ciuciulea

28.09.2016

3.

Cuhneşti

26.09.2016

4.

Duşmani

22.09.2016

5.

Cajba

22.09.2016

6.

Cobani

21.09.2016

7.

Petrunea

21.09.2016

8.

Limbenii Noi

19.09.2016

9.

Fundurii Noi

19.09.2016

10.

Limbenii Vechi

20.09.2016

11.

Ustia

20.09.2016

12.

Viişoara

29.09.2016

13.

Danu

23.09.2016

14.

Hîjdieni

30.09.2016

15.

Fundurii Vechi

30.10.2016

16.

Iabloana

23.09.2016

17.

Sturzovca

03.10.2016

18.

Camenca

29.09.2016

19.

Glodeni

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. 4/16 din 5 august 2016

COMPONENŢA

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

Preşedinte al comisiei : Slepţov Lilia.
Membrii comisiei:

Cazacu Sergiu -

medic chirurg;

Sîrcu Nicolae -

medic internist;

Secrieru Alexandru -

medic psihiatru;

Snegur -Mircea

medic otorinolaringolog;

Bleandur Iurie -

medic dermatolog;

Pîrgari Polina -

medic oftamolog;

Nichitoi Aurica -

medic neurolog;

Furculiţa Vasile -

medic stomatolog;

Membrii comisiei medicale de rezervă:

Guriev Nicolai -

medic chirurg;

Adam Liudmila -

medic internist;

Seveniuc Vsevolod -

medic otorinolaringolog;

Prominschii Cazimir -

medic oftalmolog;

Buzatu Iurie

medic stomatolog;

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr.5
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. 4/16 din 5 august 2016

SARCINA
prealabilă stabilită în primării în toamna- iarna anilor 2016-2017
Nr.
d/o

Sarcina prealabilă
Primăria
toamna-iarna 2016-2017

1.

Balatina

4

2.

Ciuciulea

3

3.

Cuhneşti

2

4.

Duşmani

1

5.

Cajba

1

6.

Cobani

2

7.

Petrunea

2

8.

Limbenii Noi

2

9.

Fundurii Noi

1

10.

Limbenii Vechi

2

11.

Fundurii Vechi

2

12.

Danu

2

13.

Hîjdieni

3

14.

Iabloana

2

15.

Camenca

2

16.

Sturzovca

4

17.

Ustia

2

18.

Viişoara

2

19.

Glodeni

5

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 6
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. 4/16 din 5 august 2016
GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU
a comisiei de încorporare a recruților cu anul nașterii 1989-1998
din raionul Glodeni
Nr.

Ședințe

Data
petrecerii ședințelor

d/o
1.

I ședință

23.09.2016

2.

II ședință

30.09.2016

3.

III ședință

07.10.2016

4.

IV ședință

21.10.2016

5.

V ședință

04.11.2016

6.

VI ședință

18.11.2016

7.

VII ședință

02.12.2016

8.

VIII ședință

16.12.2016

9.

IX ședință

30.12.2016

10.

X ședință

15.01.2017

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

Мd 4901, sGlodeni,
str..Suveranității,2
Теl(373)2492-20-58 fax2492-20-57
E-mail: consiliul_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
pentru
protecția
socială
și
sănătate
publică
(Președinte
d-nul
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 protecția drept. 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
PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT
MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
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 garage,
unui depozit, proprietate publică IMSP CS Balatina,,
În conformitate cu prevedrile art.43 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, 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

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT
MD 4901,s. Glodeni,
str.Suveranitatii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE

Din 5 august 2016

nr.4/24

Cu privire la 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”
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
18.07.16,
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 consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei
Ion Maican
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA

РЕСПУБЛИКА

MOLDOVA

МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

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

DECIZIE

din 5 august 2016

nr.4/25

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 consultative de specialitate
pentru problemele de drept și etică (Președinte dl Ion Maican).

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Ion Maican

Vasile Pelin

Anexă
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. 4/25 din 5 august 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
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE

Din 05 august 2016

nr.4/26

„ Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat cu
ulterioara modificare a unor decizii ,,

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, notificărilor
Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat din 28.07.2016,Deciziei Consiliului raional Glodeni
Glodeni nr.3/3 din 29.06.2016 ,, Cu privire la trecerea unor bunuri imobile proprietate publică,
domeniul public a unității administrativ teritoriale raionul Glodeni în proprietate publică domeniul
privat,, , Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.3/4 din 29 iulie 2016 „Cu privire la formarea unor
bunuri imobile proprietate publică, domeniu privat a unității administrativ-teritoriale raionul
Glodeni prin separare ”, 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,,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.3/3 din 29.06.2016 ,, Cu privire la
trecerea unor bunuri imobile proprietate publică, domeniul public a unității administrativ
teritoriale raionul Glodeni în proprietate publică domeniul privat,, după cum urmează:
•
-

Pct.1
alin. 4 se omite sintagma ,, 4811303.297.08,, și se
,,4811303.508.04,,;
alin. 5 se omite sintagma ,, 4811303.297.09,, și se
,,4811303.508.05,, ;
alin. 6 se omite sintagma ,, 4811303.297.10,, și se
,,4811303.508.06,,;
alin. 7 se omite sintagma ,, 4811303.297.11,, și se
,,4811303.508.07,,;
în continuare se citește după text.

completează cu sintagma,,
completează cu sintagma,,
completează cu sintagma,,
completează cu sintagma,,

2. 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:
2.1. - în denumirea deciziei după sintagma ,, mijloace fixe ,,
sintagma ,, , teren,,

se completează cu

în continuare se citește după text.
2.2. după sintagma ,, conform anexei,, se comletează cu pct.2 care va avea următorul conținut:
,, 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
,,.
în continuare se citește după text.
2.3 pct.2 va deveni pct.3
în continuare se citește după text
2.4. Anexă:
-

alin. 1 se omite sintagma ,, 4811303.297.08,, și se completează cu sintagma,,
,,4811303.508.04,,;
alin. 2 se omite sintagma ,, 4811303.297.09,, și se completează cu sintagma,,
,,4811303.508.05,,;
alin. 2 se omite sintagma ,, 130,1,, și se completează cu sintagma ,,130,0,,;
alin. 3 se omite sintagma ,, 4811303.297.10,, și se completează cu sintagma,,
,,4811303.508.06,,;
alin. 4 se omite sintagma ,, 4811303.297.11,, și se completează cu sintagma,,
,,4811303.508.07,,;
alin. 4 se omite sintagma ,, 11,6,, și se completează cu sintagma ,, 10,2,,;
Total
se omite sintagma ,, 276,5,, și se completează cu sintagma ,,275.0,,;
în continuare se citește după text.

3. Se pune în sarcina Președintelui raionului Glodeni de a prezenda documentele suplimentar
solicitate de Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat în termenii stabiliți în notificare.
4.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Ion Maican
Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBL OF MOLDOVA
REPUBLIC
GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
str.Suveranitaţ
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE
din 05 august 2016

nr. 4/27

Cu privire la conferirea gradului de
calificare funcţionarului
ionarului public

În legătură cu numirea într-o funcţie publică de categorie superioară
superioar 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
ţionarului public
pu
nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, conform
nform prevederilor art. 43.
al Legii privind administraţia
ţia publică
public locală nr. 436-XVI
XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. De a conferi dlui Agache Oleg, şef Direcţie Agriculturăă şi Alimentaţie
Alimenta din subordinea
Consiliului raional (fpc),
(fpc) gradul de calificare – consilier de stat de clasa a III-a
II .
2. Preşedintele
edintele raionului ( dl LEUCĂ
LEUC Ion ) va asigura executarea prezentei decizii în
conformitate cu legislaţia
legislaţ în vigoare.
3. Prezenta decizie întra în vigoare la data adoptării.
4. Controlul executării
ării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept şi etică
etic ( Preşedinte dl Maican Ion ) .

Preşedintele şedinţei

Ion Maican

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

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, printr-un 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)

