РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ

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

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

DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr. 6/1

Cu privire la aprobarea bugetului
raional Glodeni pe anul 2017 în
prima lectură
În temeiul art. 24,25,47,55 al Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale
nr. 181 din 25.07.2014, ținînd cont de prevederile art. 20 din Legea nr. 397 – XV din 16
octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art.14 alin (2) lit.n), art.43 alin. (1) lit.b) din
Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie2006 privind administratia public locală, art. 47 si 48 ale
Legii nr. 419 – XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de
stat și recreditarea de stat, precum și, de prevederile Setului metodologic privind elaborarea ,
aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 191 din 31
decembrie 2014,
Consiliul rational Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă bugetul raional Glodeni pe anul 2017 la venituri în sumă de 104886.1 mii lei
şi cheltuieli în sumă de 104162.3 mii lei cu sold bugetar (excedent) în sumă de 723.8
mii lei drept sursă de finanțare (rambursarea împrumutului recreditat) în sumă de 723.8
mii lei.
2. Sinteza indicatorilor generali si sursele de finanțare ale bugetului raional se prezintă în
anexa nr. 1.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate pentru activitîți economic-financiare (președinte dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului rational Glodeni

Ion Crudu

Vasile Pelin

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ
МД 4901, г Глодень, ул.Суверанитэций,2
Тел 2-20-58
факс 2-20-57
E-mail: secrgl@Glodeni.moldtelecom.md
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DECIZIE
din

8 decembrie 2016

nr. 6/2

Cu privire la aprobarea bugetului
raional Glodeni pe anul 2017 în
a doua lectură
În temeiul art. 24,25,47,55 al Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale
nr. 181 din 25.07.2014, ținînd cont de prevederile art. 20 din Legea nr. 397 – XV din 16
octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art.14 alin (2) lit.n), art.43 alin. (1) lit.b) din
Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie2006 privind administratia public locală, art. 47 si 48 ale
Legii nr. 419 – XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de
stat și recreditarea de stat, precum și, de prevederile Setului metodologic privind elaborarea ,
aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 191 din 31
decembrie 2014,
Consiliul rational Glodeni Decide:
1. Se aprobă:
1.1 Bugetul raional Glodeni pe anul 2017 la venituri în sumă de 104886.1 mii lei şi cheltuieli
în sumă de 104162.3 mii lei cu sold bugetar (excedent) în sumă de 723.8 mii lei drept sursă de
finanțare (rambursarea împrumutului recreditat) în sumă de 723.8 mii lei
1.2 Componența veniturilor bugetului raional Glodeni, care se prezintă în anexa nr.1
1.3.Resursele și cheltuielile bugetului raional Glodeni, conform clasificației funcționale și pe
programe,care se prezintă în anexa nr.2;
1.4 Transferurile de la bugetul de stat si alte instituții către bugetul raional Glodeni pentru
anul 2017, care se prezintă în anexa nr.3;
1.5. Sinteza proiectelor de reparatii capitale ale instituțiilor bugetului rational Glodeni pentru
anul 2017, care se prezintă în anexa nr. 4;
1.6. Repartizarea transferurilor categoriale de la bugetul de stat si a Fondului de educație
incluzivă pentru scoli primare, gimnazii, licee, conform anexei nr.5;
1.7. Resursele interne, colectate de instituțiile subordonate Consiliului raional Glodeni,
pentru anul 2017 se prezintă în anexa 6;
1.8. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de instituţiile publice
subordonate Consiliului raional Glodeni se prezintă în anexa nr.7;
1.9 Efectivul - limita a statelor de personal din instituţiile bugetare finanţate de la bugetul
raional, conform anexei nr.8;
1.10 Programul anual al imprumutului recreditat se prezintă în anexa nr. 9;
1.11. Lista nominală la intreținerea drumurilor locale ale raionului Glodeni pe anul 2017,
finanțate din Fondul Rutier (50% din taxele pentru folosirea drumurilor, acumulate în raion) se
prezintă în anexa nr. 10;
1.12. Fondul de Rezervă pe anul 2017 în sumă de 450,0 mii lei;

2. Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2017 ale instituțiilor bugetare vor fi achitate
din contul și în limita alocațiilor aprobate pe an.
3. Instituțiile bugetare finanțate de la bugetul raional vor asigura:
3.1. dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul
informațional de management financiar;
3.2. legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;
3.3. utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate de la bugetul
de stat;
3.4. contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind
achiziții publice;
3.5. raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.
4. Dna Sîngereanu Nelea, Șef Direcție Finanțe:
- va analiza sistematic executarea bugetului raional și va înainta, în caz de necesitate,
propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar – bugetare ți menținerea echilibrului
bugetar.
5. Se autorizează:
5.1 Dl Leucă Ion, Presedinte al raionului, cu rolul de administrator de buget;
5.2. administratorul de buget:
- să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației economice (K2), în
cadrul aceleiași funcții (F1-F3), în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de
personal si fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor
interbugetare;
- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, alocațiile repartizate
prin decizia Consiliului Raional din Fondul de rezervă, precum și transferurile cu destinație
specială de la bugetul de statla bugetul raional, repartizate prin alte acte normative, decît Legea
bugetului de stat
- autoritățile bugetare (Org 1 și Org 1i), să modifice planurile de alocații între instituțiile
subordonate între nivele (K4), în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și aceluiași subprogram (P1P2),
cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată autoritățile bugetare pot modifica
resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleiași funcții (F1-F3), fără modificarea limitei
aprobate;
- instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între nivele (K5-K6), cu respectarea
limitei stabilite la nivel de K4 al clasificației economice de către instituția superioară.
6. Dl Pelin Vasile, Secretarul consiliului, va asigura aducerea la cunoștință publică, prin
publicare sau prin afișare în locuri publice , a prezentei decizii și a anexelor la decizie în
termen de 5 zile.
7. Soldurile bănești din transferurile categoriale, repartizate instituțiilor de învățămînt primar și
secundar general, formate la sfîrșitul anului bugetar, vor fi restabilite acelorași instituții (în
limita executării transferurilor categoriale de la bugetul de stat la situația din 31.12.2016)
8. Prezenta decizie întră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
9. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate pentru activități economico-financiare (președinte dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului rational Glodeni

Ion Crudu
Vasile Pelin
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DECIZIE
Din 8 decembrie 2016

nr. 6/3

Cu privire la aprobarea Strategiei
de Dezvoltare Socio-Economică a
raionului Glodeni pentru perioada
anilor 2016-2020
În scopul ameliorării situației social-economice și în conformitate cu art 43 (1) al Legii
privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare socio-economică a raionului Glodeni pentru perioada
anilor 2016-2020 (se anexează).
2. Secția economie în coordonare cu vicepreședinții raionului (dnii Veaceslav Boubătrîn,
Țarigradschi Victor și Albu Oxana) și comisiile de specialitate va elabora planuri anuale
de acțiuni pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului
Glodeni pentru perioada anilor 2016-2020 în concordanță cu Programele Naționale și
raionale anterior adoptate și va informa Președintele raionului despre executare.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activități economico-financiare (Președinte Ion Movilă).

Președintele ședinței

Secretar al Consiliului Raional

Ion Crudu

Vasile Pelin
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DECIZIE
Din 08 decembrie 2016

nr. 6/4

Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea de plată în instituțiile
de învățămîmt artistic complementar pentru anul de studii 2016-2017
Examinând propunerea Serviciului Cultură Glodeni privind mărimea taxelor pentru
instruire și modului de scutire de plată a unor categorii de elevi pentru anul de studii 20162017 în școlile de arte, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 450 din 16 iunie 2011 pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în șolile de muzică,
artă și artă plastică și art. 43p.(1) lit. (i) a Legii privind administrația publică locală nr. 436 –
XVI din 28 decembrie 2006 și în baza demersului Serviciului Cultură Glodeni
Consiliul raional Glodeni Decide:
1. Se aprobă taxele pentru instruire în instituțiile de învățământ artistic complementar
pentru anul de studii 2016 - 2017 după cum urmează:
- Școala de Arte Glodeni – 172 lei
- Școala de Arte Hîjdieni – 160 lei
- Școala de Arte Cuhnești – 138 lei
2. A scuti de taxă de instruire pentru anul de studii 2016-2017 următorii elevi:
Școala de Arte Glodeni:
Milleac Mihail (familie nimeroasă) – (50%) - 774.00 lei;
Oroșan Gleb ( familie numeroasă) – 50% - 774.00 lei
Tărîță Victor ( familie social vulnerabilă) – 100 % - 1548.00 lei
Școala de Arte Cuhnești:
Cojocaru Ricardo ( familie numeroasă) – 50% -621.00 lei
Popușoi Ciprian(familie numeroasă) – 50 %- 621.00 lei
Școala de Arte Hîjdieni:
Tărîță Cristian ( invalid) 100% - 1440.00 lei
Ciurari Vasile( invalid) 100% - 1440.00 lei
Ailoaie Cleopatra ( familie numeroasă) – 50 % - 720.00 lei
Chirica David ( tată invalid, mama neangajată) –100% -1440.00 le
3. Serviciul Cultură să efectueze modificările corespunzătoare și să țină la control
încasarea taxei conform prezentei decizii.
IV
Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de
specialitate pentru activități economico – financiare ( președinte Movilă Ion), și pentru activități
socio – culturale și învățământ ( președinte Moloșnic Laurenția).
Președintele ședinței

Ion Crudu

Secretar al Consiliului Raional

Vasile Pelin
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CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
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DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr.6/8

Cu privire la aprobarea programului
concediilor pentru anul 2017
În conformitate cu art. 82, alin. (2), al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 şi art. 116 al Codului Muncii Republicii Moldova nr. 154-XV din 28
martie 2003, de asemenea conform art. 15 al Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică nr. 199 din 16 iulie 2010, art. 43 al Legii cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 ,
Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se aprobă programul concediilor pe anul 2017 pentru Preşedintele şi Vicepreşedinţii
raionului, secretarul Consiliului raional şi şefilor Direcţiilor , Secţiilor şi Serviciilor din
subordinea Consiliului raional, de asemenea pentru Conducătorii instituţiilor publice şi
întreprinderilor municipale, create de către Consiliul raional (se anexează).
2. În scopul respectării prevederilor articolelor 38, alin. (5) şi 60, alin. (7) al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 a împuternici şeful
secţiei administraţie publică al Aparatului Preşedintelui raionului, din oficiu, să
îndeplinească pe parcursul anului 2017 atribuţiile secretarului pe durata concediului sau a
unei lipse îndelungate motivate a secretarului Consiliului raional Glodeni.
Preşedintele şedinţei

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin
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REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
str.Suveranita
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 8 decembrie 2016

nr. 6/5

Cu privire la demisia dlui Barat Veaceslav
şii asigurarea interimatului funcţiei
func
publice de conducere
de Şef serviciu culturăă din subordinea Consiliului Raional Glodeni
Luînd în consideraţie
ie cererea de demisie Dlui Barat Veaceslav din 07.11.2016 şi Acordul
în scris al dnei Mutelicăă Olga, în conformitate cu prevederile art. 49, art. 61 lit. d), art. 65 al
Legii cu privire la funcţia
ţia publică
public şi statutul funcţionarului
ionarului public nr. 158-XVI
158
din 04 iulie 2008,
conform prevederilor art. 43, art. 53 al Legii privind administraţia
administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006, luînd în consideraţie
considera prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 8/13 din 09
decembrie 2004 „ Cu privire la atribuţiile
atribu
încredinţate Preşedintelui
edintelui raionului de către
c
Consiliul
raional Glodeni ”
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptăă demisia dlui Barat Veaceslav din funcţia
funcţia de şef
ş Serviciu cultură din
subordinea Consiliului Raional Glodeni.
2. Se acceptăă exercitarea temporară
temporar a funcţiei
iei publice de conducere de Şef serviciu cultură
din subordinea Consiliului raional Glodeni, prin asigurarea interimatului, de către
c
dna
Mutelică Olga, specialist principal
principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee în cadrul
serviciului cultură, pînă
pîn la numirea în funcţia
ia nominalizată a persoanei conform
legislaţiei
iei în vigoare.
3. Preşedintele
edintele raionului va asigura executarea prezentei decizii în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
4. Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării.
5. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisie consultative de specialitate
pentru problemele de drept şi etică ( Preşedinte
edinte dl Maican Ion ) .
Preşedintele şedinţei
ei
Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Conform originalului :
Secretar
tar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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DECIZIE
Din 8 decembrie 2016

Nr.6/6

Cu privire la aprobarea modificărilor
modific
la Decizia
Consiliului raional Glodeni nr. 1/14 din 19.03.2015
,,Cu privire la numirea în funcţie
func de Director al
Centrului Comunitar Multifuncţional
Multifunc
de asistenţă socială
„Încredere” or. Glodeni”..
Înn conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia
administra publică locală nr.
436-XVI
XVI din 28 decembrie 2006, art 13, art. 59 - 62, art.78 al Legii privind actele normative ale
Guvernului șii altor autorități
autorit
ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din
18.07.2003, Regulamentul de organizare şi funcţionare
ionare a Centrului Comunitar Multifuncţional
Multifunc
de
asistenţă socială „Încredere” or Glodeni aprobat prin Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 8/4
din 06 octombrie 2011 și înleg
nlegătură cu demersuldneiStatiVioricanr.
mersuldneiStatiVioricanr. 39 din 16.11.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificările
ările
rile la Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 1/14 din 19.03.2015,,Cu
privire la numirea în funcţie
funcţie de Director al Centrului Comunitar Multifuncţional
Multifunc
de asistenţă
socială „Încredere” or. Glodeni”
Glodeni după cum urmează:
- sintagma „Director”” se substituie cu sintagma,,Manager”
sintagma
în continuare după
dup text.
2. Controlulexecutăriiprezenteidecizii
ăriiprezenteidecizii
riiprezenteidecizii se atribuieComisiei Consultative de specialitate pentru
problemele de drept și eticăă (președinte dl Ion Maican).

Preşedintele şedinţei
ţei
ei

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin
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DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr. 6/7

Cu privire la demisia dl Beţişor
Beţ ş Ion şi promovarea
dl. Bodean Aureliu în funcţia
funcţ de Şef Secţie construcţii,
gospodărie comunalăă şi drumuri
Luînd în consideraţie
ţie Cererea de demisie dlui Beţişor
Be or Ion, faptul că dl. Bodean Aureliu, şef
– interimar Secţiei construcţii,
construcţ gospodărie comunală şii drumuri Glodeni a obţinut
ob
în urma
evaluării performanţelor
ţelor profesionale (pentru anul 2015–
2015 calificativul „ foarte bine”), în
conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. b), art. 45 alin. (1), alin. (3) alin. (4), art. 61 lit. d),
art. 65 al Legii cu privire la funcţia
func publică şi statutul funcţionarului
ionarului public nr. 158-XVI
158
din 04
iulie 2008, conform prevederilor art. 43. art. 53 al Legii privind administraţia
administra publică locală nr.
436-XVI
XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptăă demisia dlui Beţişor
Be
Ion din funcţia de şşef secţie
ţie construcţii,
construc
gospodărie
comunală şii drumuri din subordinea Consiliului Raional Glodeni.
2. Se promoveazăă dl. Bodean Aureliu, din funcția
func ia de specialist principal în problemele
gospodăriei
riei comunale elaborării
elabor
şi implementării
rii proiectelor investiţionale
investi
în cadrul
secţiei construcţii,
ţii, gospodărie
gospod
comunală şii drumuri, subordonată Consiliului raional (fpe),
într-o funcţie
ţie publică superioară şi se numeşte în funcţia
ţia de Şef
Ş Secţie construcţii,
gospodărie
rie comunală şi
ş drumuri Glodeni (fpc).
3. Preşedintele
edintele raionului va asigura executarea prezentei decizii în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
vigoare
4. Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării.
5. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept și etică (președinte dl. Maican Ion).
Preşedintele şedinţei
ţei

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr. 6/9

Cu privire la premierea cu prilejul
Sărbătorilor
torilor de Anul Nou 2017 şi Craciunul
Cu prilejul Sărbătorilor
ă ătorilor de Anul Nou 2017 şi Craciunul,, în conformitate cu art. 43 al
Legii privind administraţia
ţia publică
public locală nr. 436-XVI
XVI din 28 decembrie 2006, lit. b) alin. (1) art.
16 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii
func ii de demnitate publică
public nr. 199 din
1
16.07.2010, litera a), b), i ) alin. (1) art. 111 al Codului muncii Republicii Moldova ( Legea nr.
154-XV din 28 martie 2003 ),
) alin. (2) alin. (21 ) art. 8 al Legii cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar nr.355-XVI
XVI din 23 decembrie 2005,
2005
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
6. Se acceptăă premierea cu prilejul Sărbătorilor
S
torilor de Anul Nou 2017 şi
ş Craciunul în mărime
de 1200 lei din contul economiei fondului salarizării
salariz
dupăă cum urmează
urmeaz :
- LEUCĂ
Ă Ion
– Preşedinte
edinte al raionului Glodeni;
- ALBU Oxana
– Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni;
- ŢARIGRADSCHI
ARIGRADSCHI Victor – Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni;
- BOUBĂTRÎN
ĂTRÎN Veaceslav – Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni.
7. Contabil – Şef
ef dna Bucatca Maria va asigura executarea prezentei decizii în
î conformitate
cu prevederile legislaţiei
legislaţ în vigoare.
8. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
pentru activităţi
ăţi economico financiare ( Preşedinte
Pre
dl Movilăă Ion ) .

Preşedintele şedinţei
ţei

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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 8 decembrie 2016

nr. 6/10

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare
între Consiliul raional Glodeni și Organizația Teritorială din raionul
Glodeni ,, Uniunea Cernobîl din Moldova’’, participanți la lucrările
de lichidare a consecințelor catastrofei da la CAE din Cernobîl
Pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept a Organizației
Teritoriale din raionul Glodeni ,,Uniunea Cernobîl din Moldova”, participanților la lucrările de
lichidare a consecințelor catastrofei de la CAE din Cernobîl, în conformitate cu prevederile art.
43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art 13,
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, Legea privind protecţia socială a
cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl nr.909-XII din
30.01.1992.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă proiectul Acordului de colaborare între Consiliul raional Glodeni și Organizația
Teritorială din raionul Glodeni ,,Uniunea Cernobîl din Moldova”, participanți la lucrările de
lichidare a consecințelor catastrofei de la CAE din Cernobîl , conform anexei.
2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului, dl. LEUCĂ Ion, să semneze din numele Consiliului
raional Glodeni, Acordul de colaborare între Consiliul raional Glodeni și Organizația Teritorială
din raionul Glodeni ,,Uniunea Cernobîl din Moldova’’, participanți la lucrările de lichidare a
consecințelor catastrofei de la CAE din Cernobîl.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept și etică (președinte dl Ion Maican).
Președinte al ședinței

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

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)24922058
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

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

DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr.6/11

Cu privire la salarizarea, pentru anul 2017
a personalului de conducere din IMSP din raionul Glodeni.

În conformitate cu Art.43 (1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, articolelor 156 si 261 ale Codului muncii RM, Regulamentul privind salarizarea
angajatilor din Institutiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistentă medicală aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.837 din 06.07.2016, deasemenea luînd în
aprobate de
consideratie prevederile Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice,
Consiliului raional Glodeni, scrisorile Ministerului Sănătătii al Republicii Moldova nr. 01-9/1329
din 22.07.2016 si nr.01-9/1386 din 02.08.2016, deciziile Consiliilor administrative al IMSP Centrele
de sănătate din raionul Glodeni din 08.11.2016, demersurile IMSP CS din raionul Glodeni si IMSP
SR Glodeni.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Pentru anul 2017, începînd cu 01.01.2017:
• IMSP CS Balatina:
- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Balatina ,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2017.
- se aprobă cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familie Sef IMSP CS Balatina cu
retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2017.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitata angajatilor institutiei.
• IMSP CS Glodeni:
- se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe profesionale în muncă-50% și
activitate prin cumul conform specialității în volum de 0.25 în calitate de medic de familie- șef IMSP
CS Glodeni.
- se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe individuale în muncă 50%contabilului-șef.
- se aprobă acordarea ajutorului material și a premiului bănesc personalului de conducere în mărimi
proporționale cu cota medie real achitate angajaților instituției.

•

IMSP CS Cobani:

- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Cobani,50% din salariu de functie lunar pentru
anul 2017.

- se aprobă cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familie Sef IMSP CS Cobani cu
retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2017.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitata angajatilor institutiei.
•

IMSP CS Hîjdieni:

- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Hijdieni ,50% din salariu de functie lunar pentru
anul 2017.
- se aprobă cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familie Sef IMSP CS Hijdieni cu
retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2017.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitata angajatilor institutiei.
• IMSP CS Iabloana:
- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Iabloana ,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2017.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitata angajatilor institutiei.
• IMSP CS Limbenii Vechi:
- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Limbenii Vechi,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2017.
- se aprobă la cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familie Sef IMSP CS Limbenii
Vechi cu retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2017.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitata angajatilor institutiei.
• IMSP CS Fundurii Vechi:
- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Fundurii Vechi ,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2017.
- se aprobă cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familie Sef IMSP CS Fundurii Vechi
cu retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2017.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitata angajatilor institutiei.
• IMSP CS Sturzovca.
- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Sturzovca ,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2017.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitata angajatilor institutiei.
• IMSP CS Ciuciulea:
- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Ciuciulea ,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2017.
- se aprobă cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familie Sef IMSP CS Ciuciulea cu
retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2017.

- se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitata angajatilor institutiei.
•
-

IMSP Spitalul Raional Glodeni:
Se aprobă salariile de funcție personalului de conducere pentru anul 2017, în
conformitate cu volumul surselor financiare estimative pentru anul 2017, în sumă de
25 160,9 mii lei, inclusiv:
1- Din contractul cu CNAM, în sumă de 23 948,1 mii lei
2- Veniturile de la prestarea serviciilor medicale contra plată și alte surse extrabugetare1 212,8 mii lei în felul următor:
Director IMSP SR Glodeni
-9 500 lei
Vicedirector medical
-8 500 lei
Contabil-șef
-7 000 lei
Șef serviciul economic
-7 000 lei

-

se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe profesionale
individuale în muncă personalului de conducere, pentru anul 2017
1. Director IMSP SR Glodeni
- 50%
2. Vicedirector medical
- 50%
3. Contabil șef
-50%
4. Șeful serviciului economic
- 15%
se aprobă acordarea ajutorului material și a premiului bănesc personalului de conducere
în mărimi proporționale cu cota medie (%) real achitată angajaților instituției pe parcursul
anului 2017.
se aprobă lucrul prin cumul pe specialitate, directorului și vicedirectorului medical pentru
anul 2017, după cum urmează:
1. N. Guriev – Director IMSP SR Glodeni – 0,5 salariu de medic chirurg în secția
chirurgie
2. V. Lazari _ Vicedirector medical IMSP SR Glodeni – 0,5 ssalariu de medic
infecționist în secția boli infecțioase.

-

-

2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecţia socială, sănătate publică şi muncă, (Președinte Maican
Vladimir).

Presedinte al Sedintei

Secretar al Consiliului raional

Ion Crudu

Vasile Pelin

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)24922058
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

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

DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr.6/12

Cu privire la aprobarea statelor de personal a
Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Glodeni
În conformitate cu art.43 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 , art 4 al Legii Ocrotirii Sănătății nr.411 –XIII din 28.03.1995, Regulamentelor
Instituțiilor Medico Sanitare Publice din raion, aprobate de Consiliul raional, demersurile IMSP CS
din raionul Glodeni,
Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se aprobă statele de personal ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate din raionul Glodeni , pentru anul 2017, începînd cu 01.01.2017, după cum
urmează:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2

IMSP „Centrul de Sănătate Balatina” anexa nr.1 .
IMSP „Centrul de Sănătate Ciuciulea” anexa nr.2 .
IMSP „Centrul de Sănătate Cobani” anexa nr. 3.
IMSP „Centrul de Sănătate Fundurii Vechi” anexa nr.4 .
IMSP „Centrul de Sănătate Glodeni” anexa nr. 5.
IMSP „ Spitalul raional Glodeni” anexa nr.6 .
IMSP „Centrul de Sănătate Hîjdieni” anexa nr.7 .
IMSP „Centrul de Sănătate Iabloana” anexa nr.8 .
IMSP „Centrul de Sănătate Limbenii Vechi” anexa nr. 9.
IMSP „Centrul de Sănătate Sturzovca” anexa nr. 10.
Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială , sănătate publică şi muncă (Președinte Maican Vladimir).
Președinte al ședinței

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

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)24922058
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

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

DECIZIE
Din 8 decembrie 2016

nr. 6/13

Cu privire la aprobarea Statelor de personal și stabilirea
suplimentului pentru performanțe profesionale individuale
în muncă, personalului de conducere ÎM CSR Glodeni
pentru anul 2017
În conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia public locală nr.436 –XVI din
28.12.2006, art.4 al Legii Ocrotirii Sănătăţii nr.411 – XIII din 28.03.1995,Regulamentul
privind salarizarea angajaților din Instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul
asigurării obligatorii de asistență medical aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.837 din
06.06.2016, Ordinul Ministerului Sănătății al RM nr.100 din 10.03.2008 ”Cu privire la
normativele de personal medical”,Regulamentul și Statutul Întreprinderii Municipale ,,Centrul
Stomatologic Raional Glodeni”, aprobate prin Decizia Consiliului rational Glodeni nr.10/4 din
17.09.2015, Demersul ÎM CSR Glodeni Nr.01-6/16 din 17.11.2016
Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă statele de personal a Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional
Glodeni”, pentru anul 2017, începînd cu 01.01.2017 (se anexează).
2. Se stabilește suplimentul pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului
de conducere (directorului) a ÎM CSR Glodeni pentru anul 2017:
-

Din sursele CNAM în mărime de 25% din salariul de funcție;

-

Din sursele contra plată, în mărime de 25% din salariul de funcție cu retribuirea muncii
conform planului stabilit de Comisia de tarificare efectiv în deplinit.

3. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
pentru Protecţia Socială şi Sănătate Publică (Președinte dl Vladimir Maican).

Președinte al ședinței

Ion Crudu

Secretar al Consiliului rational

Vasile Pelin

REPUBLICA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

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

DECIZIE
din 8 decembrie 2016

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

nr. 6/14

„Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de
Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și
infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020”

În conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, art.7 şi 9 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de
stat a sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.23-XVI din 16
februarie 2007 cu
privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.1164 din 22.10.2016 cu privire la Programul naţional de
prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 20162020,

Consiliul raional Glodeni decide:

1. Se aprobă Programul Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor
cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 conform anexelor:
- anexa nr. 1 – „ Programul Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi
infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 “
- anexa nr. 2 – „Planul de acţiuni privind implementarea Programul Teritorial de
prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru
anii 2016-2020”
- anexa nr. 3 – „Bugetul Programul Teritorial de prevenire şi control al infecţiei
HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020”
2. Implementarea și controlul realizării Programul Teritorial de prevenire şi control al
infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 se atribuie
cabinetelor de boli infecțioase și dermatovenerologic din cadrul IMSP SR Glodeni,
Centrului de Sănătate Publică Glodeni, IMSP Centrele de Sănătate din raionul Glodeni şi
Centrului de Sănătate prietenos Tinerilor din cadrul CS Glodeni.

3. Toate instituţiile de menire socială, educaţie, cultură, agenţii economici, instituţiile de
drept şi ordine publică, vor contribui la îndeplinirea acţiunilor din Programul Teritorial
de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru
anii 2016-2020 conform competenţelor de implicare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecție socială și sănătate publică.
Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului rational Glodeni

Ion Crudu

Vasile Pelin

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
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 8 decembrie 2016

nr. 6/15

Cu privire la aprobarea Programului
Teritorial de Control al Tuberculozei
pentru anii 2016-2020
În conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1160 din 20.10.2016 privind aprobarea
Programul naţional de control al tubeculozei pentru anii 2016-2020,
Consiliul raional Glodeni decide:

5. Se aprobă Programul Teritorial de Control al Tuberculozei (PTCT) pentru anii 2016-2020
conform anexelor:
- anexa nr. 1 – „Programul Teritorial de Control al Tuberculozei pentru anii 2016 2020“
- anexa nr. 2 – „Planul de acţiuni privind implementarea Programul Teritorial de
Control al Tuberculozei pentru anii 2016 -2020”
- anexa nr. 3 – „Bugetul Programul Teritorial de Control al Tuberculozei pentru anii
2016 -2020”
6. Implementarea și controlul realizării PTCT se atribue Serviciului de ftiziopneumologie al
IMSP SR Glodeni, Centrului de Sănătate Publică Glodeni și IMSP Centrele de Sănătate
din raionul Glodeni.
7. Toate instituţiile de menire socială, educaţie, cultură, agenţii economici, instituţiile de
drept şi ordine publică, vor contribui la îndeplinirea acţiunilor din PTCT conform
competenţelor de implicare.
8. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecție socială și sănătate publică.

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului rational Glodeni

Ion Crudu
Vasile Pelin

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL
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DECIZIE
Din 8 decembrie 2016

nr. 8/16

Cu privire la adoptarea Programului
teritorial de imunizări pentru anii 2016-2020
În conformitate cu Programul Naţional de imunizări pentru anii 2016-2020 aprobat prin Hotărârea
Guvernului RM nr .1205 din 11 10 2016, art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 12 2006
Consiliul raional Glodeni decide:

1.Se aprobă Programul teritorial de imunizări pentru anii 2016-2020 conform anexei.
2.Responsabili pentru îndeplinirea Programului în termenele stabilite sunt conducătorii IMSP de
toate nivelele din raion în parteneriat cu instituţiile indicate în Program.
3.Controlul realizării Programului se atribuie Serviciului de supraveghere de stat a Sănătăţii
Publice din raion.
4.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială,sănătate publică şi muncă/Preşedinte d. Vladimir Maican/.

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Ion Crudu

Vasile Pelin

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
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E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
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REPUBLICA

MOLDOVA

DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr. 6/17

Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pentru anii 2016-2020
privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor
netransmisibile pe anii 2012-2020
În conformitate cu Programului național privind controlul bolilor netransmisibile
pentru anii 2012-2020,” aprobat prin HG nr. 403 din 06. 04.2016 art.43 şi 46 din Legea privind
administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional Glodeni ,

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
Se aprobă Planul teritorial de acţiuni pentru anii 2016-2020, privind implementarea
Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020,
conform anexei nr.1.
Se aprobă componenţa nominală a Consiliului teritorial de coordonare a activităților de
prevenire și control al bolilor netransmisibile, conform anexei nr.2.
Se aprobă regulamentul Consiliului teritorial de coordonare a activităților de prevenire și
control al bolilor netransmisibile, conform anexei nr. 3.
Responsabili pentru executarea prezentei decizii sunt: Conducătorii IMSP Centrele de
Sănătate din raion, IMSP Spitalul Raional, instituţiile conexe implicate în Planul de
acţiuni.
Controlul realizării Planului de acţiuni se atribuie Serviciului de supraveghere de stat a
sănătăţii publice.
Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecţia socială, sănătate publică şi muncă ( Preşedinte d-l
Vladimir Maican).
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DECIZIE

Din8 decembrie 2016

nr. 6/18

Cu privire la aprobarea modificării în componenţa
nominală a unor Comisii Consultative de Specialitate
ale Consiliului Raional Glodeni

În legătură cu ridicarea mandatului de consilier rational Dlui Ciobanu Valentin și atribuirea
mandatului candidatului supleant Dlui Ivanciuc Igor, consilier raional ales pe listele Partidului Liberal din
Republica Moldova, Dnei Tașcu Tatiana și atribuirea mandatului candidatului supleant Dlui Levițki
Valentin, consilier raioanal ales pe listele Partidul Politic ,,PartidulNostru’’ din Republica Moldova, Dlui
Secrieru Alexandru și atribuirea mandatului candidatului supliant Dlui Ojog Leonid, consilier raioanal ales
pe listele Partidul Politic ,,Partidul Nostru’’ din Republica 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. 457-XV din
14.11.2003, Hotărîrile C.E.C cu privire la ridicarea și atribuirea unui mandat de consilier în Consiliului
raional Glodeni nr. 568 din 15.11.2016, nr. 576 din 22.11.2016, 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 Comisiilor Consultative de Specialitate, după cum
urmează:

1.1Se aprobă modificarea în componenţa nominală a Comisiei Consultative de Specialitate pentru
probleme de drept și etică, după cum urmează:
• Sintagma“ Ciobanu Valentin” se substituie cu sintagma “Maican Arcadie”.
1.2. Se aprobă modificarea în componenţa nominalăa Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activități economicio-financiare, după cum urmează:
• Sintagma “Tașcu Tatiana” se substituie cu sintagma“ Dichi Vitali”.
1.3. Se aprobă modificarea în componenţa nominal a Comisiei Consultative de Specialitate pentru
protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice, după cum urmează:
• Sintagma“Dichii Vitalie” se substituie cu sintagma“ Levițki Valentin”.
1.4. Se aprobă modificarea în componenţa nominală a Comisiei Consultative de Specialitate pentru
protecţie social şi sănătate public, după cum urmează:
• Sintagma“Secrieru Alexandru” se substituie cu sintagma“ Igor Mocanu”.
1.5. Se aprobă modificarea în componenţa nominală a Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activități socio-culturale și învățămînt, după cum urmează:

•
•

Sintagma“ Igor Mocanu” se substituie cu sintagma “Ojog Leonid”.
Sintagma,,Maican Arcadie’’ se substituie cu sintagma ,,Ivanciuc Igor’.

2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei Consultative de Specialitate pentru
problemele de drept şi etică ( Preşedinte dl. Ion Maican).
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DECIZIE
din 08 decembrie 2016

nr. 6/19

Cu privire la modificarea bugetului raional
pentru a. 2016, aprobat prin deciziile Consiliului
Raional nr. 12/1 si 12/13 din 10 decembrie 2015 ,
corelat prin deciziile CR nr. 4/4 din 5 august 2016
și nr. 5/1 din 4.11.2016 și aprobarea modificării
deciziei nr.1/19 din 18.02.2016
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, demersurilor: Serviciul de Cultură nr. 117 din 17.11.2016, DITS,
ÎM Clubul de Fotbal Glodeni, Direcției Agricultură și Alimentație , Societății Invalizilor din
raion.
Consiliul raional DECIDE:
Se modifică partea de venituri și cheltuieli ale bugetului raional din resurse colectate spre
micșorare în sumă de 52,1 mii lei, inclusiv:
1.1 Serviciul Cultură Glodeni - în sumă de 20,0 mii lei, (demersul Serviciului Cultură nr.
117 din 17.11.2016), inclusiv:
- Casa de cultură – 20,0 mii lei
1.2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport – în sumă de 32,1 mii lei (demersul DÎTS nr.
din 12. 2016), inclusiv:
- Aparatul Direcției – 10,0 mii lei
- Stadionul raional – 10,0 mii lei
- Centrul Metodic – 4,5 mii lei
- Școala Primară Grădiniță Fundurii Noi – 7,6 mii lei
2. Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum urmează:
2.1 spre micșorare – în sumă de 98,6 mii lei, inclusiv:
- Direcția Învățămînt, Tineret și Sport – 64,6 mii lei, dintre care
Serviciul psihopedagogic – 12,0 mii lei
Stadionul raional – 52,6 mii lei

1

-

Serviciul Cultură – 34,0 mii lei, dintre care:
Biblioteca pentru copii – 22,0 mii lei
Măsuri culturale – 12,0 mii lei
2.2 spre majorare – în sumă de 98,6 mii lei, inclusiv:

- Aparatul Președintelui raionului – în sumă de 57,0 mii lei, inclusiv:
- în sumă 55,0 mii lei pentru desfășurarea Zilei
a) Direcția Agricultură și Alimentație
Agricultorului și lucrătorului din industria prelucrătoare, desfășurarea concursului raional la
recoltarea culturilor cerealiere de prima grupă, culturilor de toamnă, pregătirea solului și aratul
de zăble între agenții economici din Complexul Agroindustrial al raionului Glodeni, conform
demersului Direcției Agricultură și Alimentație din 28.11.2016 .
b) Se aprobă modificarea deciziei Consiliului raional nr.1/19 din 18.02.2016 după cum urmează:
- în punctul 3 al deciziei cifra „45” se substituie cu cifra „55” și cifra „20” se substituie cu cifra
30
c) ÎM Clubul de Fotbal Glodeni – 43,6 mii lei , achitarea premiilor echipei de fotbal pentru
victoriile obținute în Capionatul RM de fotbal, devizia B, conform demersurilor ÎM Clubul de
Fotbal Glodeni din lunile august-noiembrie 2016.
3. Se rectifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din contul soldului
disponibil, format la 01.01.2016 în sumă de 6,0 mii lei, inclusiv:
3.1 Aparatului Președintelui raionului - în sumă de 2,0 mii lei, inclusiv:
a) Societății Invalizilor din raionul Glodeni – în sumă de 2,0 mii lei pentru comemorarea
Zilei internaționale a invalizilor, conform demersului din 21.10.2016.
b) Pentru achitarea serviciilor cadastrale– în sumă de 4,0mii lei , conform demersului
specialistului principal pe problemele privatizarii si postprivatizarii al Aparatului
Presedintelui raionului.
4. Se modifică partea de cheltuieli a bugetului raional după cum urmează:
4.1. Spre majorare:
Direcția Finanțe – în sumă de 9,8 mii lei
4.2. Spre micșorare:
- Programul ”Datoria internă a autorităților locale” – 3,3 mii lei
- Compartimentul ”Rambursarea împrumutului recreditat” – 6,5 mii lei
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate pentru
activități economico-financiare (președinte dl Ion Movilă).

Preşedinte al şedinţei

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin
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DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr.6/20

Cu privire la executarea bugetului
raional pe perioada 9 luni 2016
Pe perioada 9 luni 2016 , sursele de venituri a bugetului raional au fost planificate in
sumă totală de 76098mii lei. Executarea veniturilor se estimează cu suma de 72175.4mii lei,
ceia ce constituie 94.8% faţă de prevederile bugetare planificate si precizate, din care: transferurile de la bugetul de stat au fost planificate în suma de 66328.0 mii lei și executate în
sumă de 62747,5mii lei, la nivel de 94,6%, veniturile fiscale au fost planificate în sumă de
6376,5mii lei și executate în sumă de 6259,7mii lei, la nivel de 98%, veniturile colectate de la
prestarea serviciilor cu plată, de la darea în locaţiune a încăperilor au fost executate în sumă de
604,8mii lei , la nivel de 68%.
Planul precizat , la partea de cheltuieli bugetare de bază a bugetului raional, constituie
72920,9mii lei, care s-a executat in sumă de 66873,3mii lei , la nivel de 91,7%, inclusiv: planul
cheltuielilor bugetare recurente constituie 70210,7 mii lei si s-a executat in sumă de 64248,3 mii
lei , la nivel de 88%, planul finanţării cheltuielilor capitale constituie 2710,2mii lei si s-a
executat la nivel de 97%.
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 9 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 9 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 pe probleme economico - financiare .

Preşedintele şedinţei

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional Glodeni
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DECIZIE

Din 8 decembrie 2016

nr.6/21

„Cu privire la transmiterea în administrare, cu titlu gratuit a unor bunuri imobile
proprietate publică, domeniul public de la unitătea administrativ-teritorială raionul
Glodeni la Președintele raionului 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,
Consilul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public a unității administrativ-teritoriale
raionul Glodeni în administrare, cu titlu gratuit – teren aferent cu numărul cadastral 4801110.200
cu suprafața de 0,7814 ha în valoare de 1.009.386,81 lei pe care este amplasată construcția cu
numărul cadastral 4801110.200.01, modul de folosință ,,Pentru construcții,, din intravilanul
or.Glodeni, str. Suveranității nr.2 de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la
Președintele raionului Glodeni.
2. Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public a unității administrativ-teritoriale
raionul Glodeni în administrare, cu titlu gratuit – teren aferent cu numărul cadastral 4801110.226
cu suprafața de 0,0470 ha în valoare de 60.713,05 lei. pe care este amplasată construcția cu
numărul cadastral 4801110.226.01, modul de folosință ,,Pentru construcții ,, din intravilanul
or.Glodeni, str. Suveranității nr.4A de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la
Președintele raionului Glodeni.
3. Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public a unității administrativ-teritoriale
raionul Glodeni în administrare, cu titlu gratuit – teren aferent proprietate publică, domeniul
public cu numărul cadastral 4801110.244 cu suprafața de 0,25 ha în valoare de 322.941,78 lei
pe care este amplasată temelia pentru construcția unui bloc locativ cu numărul cadastral
4801110.244.01, modul de folosință ,,Pentru construcții,, din intravilanul or.Glodeni,
str.Constantin Stere nr.2/1 de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Președintele
raionului Glodeni.
4. Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public a unității administrativ-teritoriale
raionul Glodeni în administrare, cu titlu gratuit – temelie pentru construcția unui bloc locativ

proprietate publică, domeniul public cu numărul cadastral 4801110.244.01, modul de folosință
,,Pentru construcții ,, cu uzura de 30% din intravilanul or.Glodeni, str.Constantin Stere nr.2/1 de
la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Președintele raionului Glodeni.
5. Se instituie comisia de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public
în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat de la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni la Președintele raionului 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
Cojocaru Larisa
- membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Carajia Mihai
- membru al comisiei, specialist principal în problemele funciare și cadastru
Serjantu Valeriu
- membru al comisiei, arhitect-șef
Bucatca Maria
- membru al comisiei, contabil-șef al Președintelui raionului Glodeni
6. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadastru,, de a efectua modificările parvenite în
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.
7. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi economico-financiare (președinte dl Ion Movilă).

Preşedinte al şedinţei

Ion Crudu

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 08 decembrie 2016
Cu privire la rezilierea unor contracte de folosință temporară

nr. 6/22

În conformitate cu prevederile 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 iulie 2003, Legii
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121- XVI din 04 mai 2007, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16 iulie 1999,
Hătărîrii Guvernuluiu pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se solicită rezilierea contractului de folosință temporară încheiat între Președintele raionului
și Primăria Viișoara la 02.01.2013 începînd cu 01.01.2017.
2. Se solicită rezilierea a contractelor de folosință temporară încheiate între Președintele
raionului și Primăria Iabloana la 01.01.2013 începînd cu 01.01.2017.
3. Se solicită rezilierea contractului de folosință temporară încheiat între Președintele raionului
și Primăria Ustia la 01.01.2013 începînd cu 01.01.2017.
4. Se solicită rezilierea contractului de folosință temporară încheiat între Președintele raionului
și Primăria Cajba la 02.01.2013 începînd cu 01.01.2017.
5. Se solicită rezilierea contractului de folosință temporară încheiat între Președintele raionului
și Primăria Dușmani la 01.01.2013 începînd cu 01.01.2017.
6. Se solicită rezilierea contractului de folosință temporară încheiat între Președintele raionului și
Primăria Glodeni la 02.01.2013 începînd cu 01.01.2017.
7. Se solicită rezilierea contractului de folosință temporară încheiat între Președintele raionului și
Primăria Camenca la 01.01.2013 începînd cu 01.01.2017.
8.Se propune din partea unității administrativ – teritoriale obiectelor de mică valoare și scurtă
durată raionul Glodeni în comisia de transmitere să fie incluse următoarele persone:
Oxana ALBU - membru al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni;
Ala Ojoga
- membru al comisiei, specialist principal în problemele priv. și postpriv.
Carajia Mihail - membru al comisiei, specialist principal în problemele relaţii funciare şi
cadastru;
Zorina Gurău
- membru al comisiei, șef serviciul juridic și resurse umane;
Nelea Sîngereanu - membru al comisiei, șef al Direcţiei Finanţe;
Larisa Cojocaru - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe.
9. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadastru,, de a efectua modificările parvenite în
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.
10.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
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DECIZIE
din 08 decembrie 2016

nr.6/23

Cu privire la modificarea Decizii Consiliului raional Glodeni nr.5/6 din 04 noiembrie 2016
,, Cu privire la vînzarea – cumpărarea , primirea –transmiterea spațiului locativ în
propriatate privată, Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.5/8 din 04 noiembrie 2016 ,, Cu
privire la modificarea unor contracte de comodat
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,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 5/6 din 04 noiembrie 2016 ,, Cu
privire la vînzarea – cumpărarea , primirea –transmiterea spațiului locativ în propriatate privată,,
după cum urmează:
- în anexa nr.2 se substituie sintagma ,,24,5,, și se completează cu sintagma ,, 34,5,,.
2. Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.5/8 din 04 noiembrie 2016 ,, Cu
privire la modificarea unor contracte de comodat,, după cum urmează:
- în anexa nr.9 se omite în totalmente textul și se completează cu textul nou, conform anexei de
la decizia dată
2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru problemele drept și etică (dl Ion Maican).
Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Ion Crudu

Vasile Pelin
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DECIZIE
din 08 decembrie 2016

nr.6/24

Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare
a serviciilor sociale al CCMAS,,Încredere,, or. Glodeni
pentru anii 2016-2021
În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Legea nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărîrea Guvernului RM nr.441
din 17 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de
calitate, Demers nr.291E din 11.11.2016 a Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de
Servicii Sociale cu privire la acreditarea Serviciului ,,Centrul de zi pentru copiii în situație de
risc,, , Demers nr.41 din 24.11.2016 a Directorului CCMAS,,Încredere,, cu privire la aprobarea
Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale al CCMAS,,Încredere,, or. Glodeni pentru
anii 2016-2021

Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se aprobă Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale al CCMAS,,Încredere,, or.
Glodeni pentru anii 2016-2021 (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribue Comisiei pentru protecţia
socială,sănătate publică şi muncă (Președinte dn. Vladimir Maican) .

Președinte al ședinței

Ion Crudu

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin
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DECIZIE
Din 8 decembrie 2016

nr. 6/25

Cu privire la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr.6/25 din 20.11.2013.
În conformitate cu art. 43 al 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 scopul implimentării
prevederilor art.6 alin.(1), art.9, art.10 şi art.12 alin (2) din Legea asistenţei sociale nr.547-XV
din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Modova, 2004, nr.42-44, art.249), cu
modificările şi completările ulterioare, art.8 alin.(1) din Legea nr.123-XVIII din 18 iunie 2010 cu
privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.541)
şi al Hotărîrii Guvernului nr.314 din 23.05.2012 ”Pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Asistență personală “ și a Standartelor
minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 366) și
modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr 374 din 16 iunie 2015.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social
„Asistență Personală” și a Standardelor minime de calitate, aprobat prin decizia Consiliului
raional Glodeni nr. 6/25 din 20 noiembrie 2013 , după cum urmează:
la punctul 4,după textul „inclusiv copii”se întroduce textul „cu dizabilități severe” și se omite
în continuare textul „de la vîrsta de 3 ani”;
la punctul 13, subpunctul 2) texul(„nu a atins vîrsta standard de pensionare conform
prevederilor legislației în vigoare”) se omite.
la punctul 15,după textul „îngrijirea copilului”, textul „pînă la vîrsta de 3 ani”se omite.
2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social
„Asistență Personală” și a Standardelor minime de calitate, aprobat prin decizia Consiliului
raional Glodeni nr. 6/25 din 20 noiembrie 2013 rămîne în vigoare.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru protecţie socială şi sănătate publică și muncă ( președinte Maican Vladimir).
Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional

Ion Crudu
Vasile Pelin
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DECIZIE
din 8 decembrie 2016

nr.6/26

Cu privire la transmiterea în folosință temporară, cu titlu gratuit
a sediului muzeului de istorie și etnografie Cajba

În conformitate cu prevederile art. 43, 77 al Legii privind administrațila publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind administrarea și deetizarea proprietății publice nr.121XVL din 04 mai 2007, Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului și
ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii
cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25.02.1998, Hotărârii Guvernului despre aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr. 901 din
31.12.2015, demersului Serviciului Cultură Glodeni
Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
1.

Se solicită transmitera în folosință temporară, cu titlu gratuit, a clădirii cu numărul
cadastral 48161100.79 proprietate publică, domeniul public a unității administrativ
teritoriale Cajba amplasată în s. Cajba, rl Glodeni, în care este amplasat muzeul de
istorie și etnografie aflat în subordinea Serviciului Cultură, de la unitatea administrativteritorială Cajba la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni, în scopul efectuării
unor lucrări de reconstrucție, reparații capitale, întreținere și accesarea la proiecte
investiționale.
2. Se propune din partea unității administrativ- teritoriale raionul Glodeni de a include în
comisia de transmitere următoarele persoane:
Albu Oxana- Vicepreședinte al raionului
Sîngerean Nelea- șef Direcție finanțe
Gurău Zorina- șef Serviciu juridic și resurse umane
Bodean Aurel- șef interimar al Secției construcții
Ojoga Ala- specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării
Mutelica Olga- specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu și muzee
3. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „Cadastru” de a efectua modificările respective în
Registrul bunurilor imobile conform legislației în vigoare.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor
publice ( președinte Valeriu Țarigradschi).
Președintele ședinței
Secretar al Consiliului Raional

Ion Crudu
Vasile Pelin
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DECIZIE

din 08 decembrie 2016

nr.6/27

Cu privire la schimbarea adresei juridice a IMSP Spitalul raional Glodeni
În conformitate cu prevederile 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 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05,2007, Legii privind terenurile publice și delimitarea
lor nr.91-XVI din 05 aprilie 2007, Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,
Legii contabilității nr.113-XVI din 24.04.2007,
art.67 al Codului Civil,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1. Se aprobă schimbarea adresei juridice a IMSP Spitalul raional Glodeni din: str. Stefan
cel Mare nr. 26, or. Glodeni pe: str. Moldova nr. 29, or. Glodeni în legătură cu
trecerea instituției în sediul nou.
2. Se pune în sarcina directorului IMSP Spitalul raional Glodeni (dl. Guriev Nicolae) de a
publica un aviz în ,, Monitorul Oficial al Republicii Moldova,, despre schimbarea adresei
juridice cu ulterioara efectuare din momentul înregistrării de stat a modificărilor

parvenite în toate documentele ce țin de activitatea instituțieit, conform prevederilor
legislații în vigoare.
3.

Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de
specialitate pentru problemele de drept și etică ( președinte dl.Maican Ion).

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Ion Crudu

Vasile Pelin

