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DECIZIE

Din 30 iunie 2017

nr. 5/1

Cu privire la acceptarea transmiterii drumurilor locale (de interes raional) de la Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor la unitatea administrativ-teritorială raionul
Glodeni și desemnarea membrilor comisiei de transmitere
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 18.07.2003, Legii privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05,2007, Legii privind finanţele
publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007,
Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995, Legii cadastrului bunurilor imobile nt.1543-XIII din
25.02.1998, Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale
din Republica Moldova nr. 1468 din 30.12.2016, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din
31.12.2015, Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 152 din
18.05.2017.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea drumurilor publice locale (de interes raional) de la Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor la unitatea administrativ-teritorială raionul
Glodeni, conform prevederilor legislației în vigoare, se anexează lista drumurilor locale (de
interes raional ( anexa 1).
2. Se desemnează în calitate de membri ai comisiei de transmitere a drumurilor locale (de interes
raional) de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni următoarele persoane:
ȚARIGRADSCHI Victor - membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni;
Bucatca Maria - membru al Comisiei, contabil-șef al Aparatului Președintelui raionului;
Bodean Aureliu - membru al Comisiei, șef secție construcții, gospodărie comunală și
drumuri;
Din oficiu - membru al Comisiei, arhitect - șef al rainului Glodeni;
Cobîlaș Constantin - membru al Comisiei, specialist în probleme de drumuri publice.
3. Se aprobă programul pentru repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice
locale (de interes raional) pentru anul 2017 (anexa 2).
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă) și Comisiei consultative de
specialitate pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice
(Președinte dl Valeriu Țarigradschi).
Preşedinte al şedinţei

Georgeta Glavan

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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nr 5/2

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2017, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 6/1si 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin
deciziile Consiliului raional nr. 1/1 din 26 ianuarie 2017
nr. 3/1 din 05 mai 2017
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, art. 43 al Legii APL nr. 436-XVI din 28.12.2006, 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, Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din
componenta UAT, aprobat prin HG nr. 868 din 08.10.1014, demersurile: ÎM Clubul de Fotbal Glodeni nr.
10 și 11 din 07, 15.06.2017, IP G Limbenii Noi din 22.06.2017, DÎTS nr. 53 din 19.06.2017. cetățenilor
din raion,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă lista nominală la reparația curentă și întreținerea drumurilor raionului pe anul 2017
finanțate din transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor
(anexa nr. 1). Diferența volumului de transferuri (4855,6 mii lei) se va redistribiu după primireapredarea drumurilor de la Administrația de Stat a Drumurilor .
2. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din contul soldului disponibil
format la 01.01.2017 în sumă de 13.2 mii lei, inclusiv:
2.1 ÎM ”Clubul de Fotbal din Glodeni” – în sumă de 13.2 mii lei, premii pentru jocul din 02.06.2017
FC Otaci – FC Grănicerul, ocuparea locului de frunte (acumularea punctajului maximum) în Devizia
B-Nord, ediția 2016-2017 , conform demersului directorului nr. 10 din 07.06. 2017 și nr. 11 din
15.06.2017
3. Se alocă din Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace financiare in suma de 18.0 mii lei,
inclusiv:
3.1 Prin intermediul Directiei Asistenta Sociala si Protectia Familiei – in suma de 18,0 mii lei,inclusiv:
3.1.1 Locuitorului or. Glodeni, d-l Bicec Gheorghe – ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei pentru
acoperirea parțiala a cheltuielilor pentru tratament, conform demersului din 12.06.2017
3.1.2 Locuitoarei s. Ciuciulea, d-nei Nemeț Galina – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei pentru
înlăturarea consecințelor în urma incendiului, conform demersului din 22.05.2017
3.1.3 Locuitoarei or. Glodeni, d-na Belous Aliona – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei pentru
acoperirea parțiala a cheltuielilor pentru tratament costisitor, conform demersului din 19 iunie 2017.
3.1.4 Locuitoarei s. Sturzovca, d-na Banco Maria – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei pentru
chirurgicale costisitoare, conform
acoperirea parțiala a cheltuielilor aferente intervenției
demersului din 26 iunie 2017.

4. Se modifică spre majorare partea de venituri și cheltuieli a bugetului raional în sumă de 103.0 mii
lei, după cum urmează:
4.1.
Instituția Publică Gimnaziul Limbenii Noi – în sumă de 100.0 mii lei, donație voluntară pentru
cheltuieli recurente (procurarea materialelor didactice, mijloacelor fixe și reparații capitale a clădirii
instituției), conform demersului IP G Limbenii Noi din 22.06.2017.
4.2.
Direcția Învățămînt, Tineret și Sport, instituția Centrul de Creație – 3,0 mii lei, arenda costumelor
naționale, conform demersului DÎTS nr. 53 din 19.06.2017.
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate pentru activități
economico –financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Georgeta Glavan

Vasile Pelin

Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin
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Din 30 iunie 2017

nr. 5/3
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Cu privire la efectuarea controlului medical
al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar
în termen,serviciul cu termen redus, serviciul
civil (în toamna anului 2017-iarna anului 2018)
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 anului 2017-iarna anului 2018 (anexa nr.5).
2. Se instituie comisia de încorporare în serviciul militar în termen,serviciul cu termen redus,serviciul
civil va desfăşura activitatea ședințelor conform anexei nr.6;
3. Secţia administrativ-militară(l.d.p.Glodeni):
- va desfăşura activitatea comisiei medicale de încorporare în perioada de la 18.09.2017
pînă la 31.01.2018 (anexa nr.3).
4. Direcţia Finanţe va asigura în comun cu contabilul-sef al Preşedintelui raionului Glodeni
finanţarea sumelor respective IMSP Spitalului raional Glodeni pentru examenul medical, predarea
analizelor şi investigaţiilor necesare recruţilor supuşi încorporării.
5.
-

Directorul IMSP Spitalul Raional Glodeni, directorul Întreprinderii Municipale Centrul
Stomatologic 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 18.09.2017 pînă la 31.01.2018 (anexa nr.4).
păstrarea salariului mediu lunar, locului de muncă al medicilor,implicaţi în procesul de încorporare.
activitatea comisiei medicale principală de încorporare, 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. Intreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Glodeni va asigura prerzența
medicului stomatolog pentru efectuartea examenului medical a recruților.
7. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Glodeni va asigura prezența
medicului psihiatru pentru efectuartea examenului medical al recruților.

8. Centrele de Sănătate din raionul Glodeni:
- vor organiza recruții pentru trecerea analizelor.
- conform ordinului Ministrului Sănătății nr.283 din 27.03.2012 vor asigura asistența
medicală a recruților și asanarea pentru pregătirea lor către serviciul militar în
conformitate cu legislația în vigoare.
9. Inspectoratul 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

Georgeta Glavan

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. 5/3 din 30 iunie 2017

COMPONENŢA COMISIEI

de încorporare în serviciul militar în termen,termen redus şi cel civil
în toamna anului 2017-iarna anului 2018

Preşedinte al comisiei:
ALBU Oxana -

vicepreşedinte al raionului Glodeni
Vicepreşedinte:

Loghin Eduard -

şeful secţiei administrativ-militare al raionului Glodeni

Ţarigradschi Liudmila - specialist în problemele protecţiei civile şi serviciul civil

Membrii comisiei:
Oleg Roman

reprezentantul 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 -

specialist al secţiei administrativ-militare Glodeni

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. 5/3 din 30 iunie 2017

COMPONENŢA COMISIEI
(de rezervă)
de încorporare în serviciul militar în termen, termen redus şi cel civil
în toamna anului 2017-iarna anului 2018

Preşedintele comisiei:
ŢARIGRADSCHI Victor - vicepreşedinte al raionului Glodeni
Vicepreşedinte:
Mocanu Igor

specialist-superior al SAM Glodeni
Membrii comisiei:

din oficiu
din oficiu
Leanca Zinaida

Secretar al Consiliului raional

reprezentantul secţiei administraţie publică
reprezentantul IP Glodeni
secretarul comisiei

Pelin Vasile

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. 5/3 din 30 iunie 2017

GRAF ICUL
activităţii comisiei de încorporare şi comisiei medico-militare
în toamna anului 2017-iarna anului 2018
Nr.

Primăria

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

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

Data
trecerii comisiei medicale
toamna anului 2017iarna anului 2018
21.09.2017
22.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
18.09.2017
22.09.2017
26.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
21.09.2017
28.09.2017
18.09.2017
28.09.2017
25.09.2017
29.09.2017

Zilele de rezervă : 02.10.2017 -31.01.2018

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 4
la decizia Consiliului raional Glodeni

Nr. 5/3 din 30 iunie 2017

COMPONENŢA

comisiei medicale de încorporare în toamna anului 2017-iarna anului 2018

Preşedinte al comisiei : Lilia Slepţov.

Membrii comisiei:
Larisa Gherega Nicolae Sîrcu Alexandru SecrieruMircea Snegur Iurie Bleandur Polina Pîrgari Aurica Nichitoi Vasile Furculiţa -

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

Membrii comisiei medicale
de rezervă:
Sergiu Cazacu Ludmila Adam Vsevolod Seveniuc Cazimir ProminschiiDin oficiu -

medic chirurg;
medic internist;
medic otoloringolog;
medic oftalmolog;
medic stomatolog;

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 5
la decizia Consiliului raional Glodeni

Nr. 5/3 din 30 iunie 2017

SARCINA
prealabilă stabilită în primării în toamna anului 2017-iarna anului 2018

Nr.
d/o

Primăria

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

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

Secretar al Consiliului raional

Sarcina prealabilă
toamna 2017iarna 2018
4
1
3
3
2
3
2
1
1
3
4
3
3
2
2
2
4
2
2

Pelin Vasile

Anexa nr. 6

la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. 5/3 din 30 iunie 2017

GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU
a comisiei de încorporare a recruților cu anul nașterii 1990-1999
din raionul Glodeni

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

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

Secretar al Consiliului raional

Data
de petrecere a ședințelor
18.09.2017
22.09.2017
29.09.2017
13.10.2017
27.10.2017
10.11.2017
24.11.2017
15.12.2017
29.12.2017
26.01.2018

PELIN Vasile
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DECIZIE
Din 30 iunie 2017

nr. 5/4

Cu privire la aprobarea Regulamentului intern
privindCodul de Conduită a funcționarului public
în cadrul Consiliului raional Glodeni
În conformitate cu art. 43, din Legea 436 din 28.12.2008, privind administrația publică
locală; Legea 317 din 18.07.2003privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale
administrației publice centrale și locale; Legea 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a
funcționarului public,Consiliul raional Glodeni,
DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul intern
cadrulConsiliului raional Glodeni.

privind Codul de Conduită a funcționarului public

în

2. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional Glodeni vor asigura informarea funcționarilor
publici despre prevederile prezentului Regulament.
3. Controlul privind executarea deciziei se pune pe seama Comisiei Consultative de Specialitate Drept
și Etică (Președinte dl Ion Maican).

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Georgeta Glavan

Vasile Pelin

Proiect

Anexa
La Decizia
Nr.___ din__________

REGULAMENT INTERN
privind Codul de Conduită a Funcționarului public în cadrul
Consiliului raional Glodeni

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul, scopul şi domeniul de aplicare
(1) Codul de conduită a funcţionarului public (denumit încontinuare Cod) reglementează conduita
funcţionarului public în exercitarea funcţiei publice în cadrul Consiliului raional Glodeni.
(2) Codul are drept scop stabilirea unor norme de conduită în serviciul public şi informarea cetăţenilor
cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte funcţionarul public în vederea oferirii unor servicii
publice de calitate; asigurarea unei administrări mai bune întru realizarea interesului public; contribuirea la
prevenirea şi eliminarea corupţiei din administraţia publică şi crearea unui climat de încredere între cetăţeni
şi autorităţile publice.
(3) Normele de conduită prevăzute de Cod sînt obligatorii pentru toţi funcţionarii publici din cadrul
Consiliului raional Glodeni.
(4) Încălcarea codului constituie, după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau infracţiune, căreia i se
aplică, respectiv, prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Codului
contravenţional sau ale Codului penal.
Capitolul II
PRINCIPIILE DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC
Articolul 2. Principiile de conduită a funcţionarului public
În exercitarea funcţiei publice, funcţionarul public se călăuzeşte de următoarele principii:
a) legalitate;
b) imparţialitate;
c) independenţă;
d) profesionalism;
Articolul 3. Legalitatea
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, funcţionarul public este obligat să respecte Constituţia
Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Funcţionarul public care consideră că i se cere sau că este forţat să acţioneze ilegal sau în contradicţie
cu normele de conduită va comunica acest fapt conducătorilor săi.
Articolul 4. Imparţialitatea
(1) Funcţionarul public este obligat să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial,
nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
(2) Funcţionarul public trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi
amabilitate în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu conducătorii, colegii şi subordonaţii.
(3) Funcţionarul public nu trebuie să determine persoanele fizice sau juridice, inclusiv alţi funcţionari
publici, să adopte comportamente ilegale, folosindu-se de poziţia sa oficială.

Articolul 5. Independenţa
(1) Apartenenţa politică a funcţionarului public nu trebuie să influenţeze comportamentul şi deciziile
acestuia, precum şi politicile, deciziile şi acţiunile autorităţilor publice.
(2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarului public îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice şi a altor organizaţii socialpolitice;
b) să folosească resursele administrative pentru susţinerea concurenţilor electorali;
c) să afişeze, în incinta autorităţilor publice, însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea
partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
d) să facă propagandă în favoarea oricărui partid;
e) să creeze sau să contribuie la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorităţilor
publice.
Articolul 6. Profesionalismul
(1) Funcţionarul public are obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate,
competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine.
(2) Funcţionarul public este responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu faţă de
conducătorul său nemijlocit, faţă de conducătorul ierarhic superior şi faţă de autoritatea publică.
Articolul 7. Loialitatea
(1) Funcţionarul public este obligat să servească cu bună-credinţă autoritatea publică în care activează,
precum şi interesele legitime ale cetăţenilor.
(2) Funcţionarul public are obligaţia să se abţină de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea,
prestigiul sau interesele legale ale autorităţii publice.
Capitolul III
NORMELE DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC
Articolul 8. Accesul la informaţie
(1) Funcţionarul public, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi conform legislaţiei privind accesul la
informaţie, este obligat:
a) să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor de interes public;
b) să asigure accesul liber la informaţie;
c) să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informaţiei.
(2) Funcţionarul public este obligat să respecte limitările accesului la informaţie, în condiţiile legii, în
scopul protejării informaţiei confidenţiale, a vieţii private a persoanelor şi a securităţii naţionale, precum şi
să asigure protecţia informaţiilor deţinute faţă de accesul, modificarea sau distrugerea lor nesancţionate.
(3) Comunicarea cu mijloacele de informare în masă în numele autorităţii publice este realizată numai
de către funcţionarul public abilitat cu acest drept.
Articolul 9. Utilizarea resurselor publice
(1) Funcţionarul public este obligat să asigure protecţia proprietăţii publice şi să evite orice prejudiciere
a acesteia.
(2) Funcţionarul public este obligat să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinînd
autorităţii publice, numai în scopul desfăşurării activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
(3) Funcţionarul public trebuie să asigure, potrivit atribuţiilor ce îi revin, folosirea eficientă şi conform
destinaţiei a banilor publici.
(4) Funcţionarului public îi este interzis să utilizeze bunurile autorităţii publice pentru a desfăşura
activităţi publicistice, didactice, de cercetare sau alte activităţi neinterzise de lege în interes personal.
Articolul 10. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
(1) Funcţionarul public care reprezintă autoritatea publică în cadrul unor organizaţii internaţionale,
instituţii de învăţămînt, conferinţe, seminare şi alte activităţi este obligat să aibă o conduită care să nu
prejudicieze imaginea ţării şi a autorităţii publice pe care le reprezintă.
(2) Funcţionarul public aflat în deplasare de serviciu este obligat să aibă un comportament corespunzător
regulilor de protocol şi să respecte legile ţării gazdă.

(3) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarului public îi este interzis să exprime opinii
personale privind aspectele naţionale sau disputele internaţionale.
Articolul 11. Cadourile
(1) Funcționarului public îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau
orice alt avantaj, destinate lui personal sau familiei lui, dacă oferirea sau acordarea lor este legată, în mod
direct sau indirect, de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
(2) Dacă funcționarului public i se propune un cadou, serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj
necuvenit, prevăzut la alin. (1), el trebuie să anunțe imediat conducătorul său ierarhic superior despre acest
fapt și să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecția, printre care:
a) să refuze cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit;
b) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente;
c) să îşi desfăşoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit cadoul, serviciul,
favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit.
(3) Interdicţia specificată la alin. (1) nu se aplică în privinţa cadourilor primite cu prilejul anumitor
acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern. Modul de declarare,
evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi răscumpărare a acestor cadouri este reglementat de Guvern.
(4) Cadourile a căror valoare depăşeşte limitele stabilite se transmit în gestiunea organizaţiei publice sau
instituției publice subordonate respective şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare organizaţie
publică sau instituție publică subordonată. Informația din registrul special menționat este publică.
(5) În cazul în care funcționarul public achită diferența de valoare a bunului primit în calitate de cadou în
condițiile alin. (3), el poate păstra bunul respectiv, efectuîndu-se menţiunea corespunzătoare în registrul
special, contra semnătură.
Articolul 111. Influenţe necorespunzătoare
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public este obligat:
a) să nu admită influenţe necorespunzătoare, în sensul Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind
evaluarea integrităţii instituţionale;
b) să desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influenţa necorespunzătoare;
c) să facă neîntîrziat un denunţ în formă scrisă despre exercitarea influenţei necorespunzătoare
conducătorului autorităţii publice sau, după caz, instituţiei care evaluează integritatea instituțională,
potrivit Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, în condiţiile
stabilite de Guvern.
Articolul 12.Conflictul de interese
(1) Funcţionarul public este obligat:
a) să evite orice conflict de interese;
b) să informeze şeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data
constatării, despre conflictul de interese real în care se află;
c) să nu emită acte administrative, să nu încheie acte juridice, să nu ia sau să nu participe la luarea unor
decizii în exercitarea funcției publice pînă la soluționarea conflictului de interese real.
(2) Orice conflict de interese declarat de către un candidat la funcţia publică trebuie să fie aplanat pînă
la numirea sa în funcţie.
(3) Procedura privind declararea şi soluţionarea conflictelor de interese este reglementată de Legea nr.
133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale.
Articolul 121. Măsurile de protecţie
(1) Funcţionarul public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe
corupţiei, a faptelor de comportament corupţional beneficiază de următoarele măsuri de protecţie, aplicate separat
sau cumulativ, după cum urmează: a) prezumţia de bună-credinţă pînă la proba contrarie;
b) confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
c) transferul în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public.
(2) Pentru informarea cu bună-credinţă menţionată la alin. (1), funcţionarul public nu poate fi sancţionat
disciplinar.
(3) Pentru neaplicarea măsurii de protecţie prevăzute la lit. c) alin. (1), precum şi pentru nerespectarea

prevederii alin. (2), sînt responsabili conducătorul ierarhic superior, subdiviziunea specializată, conducătorul
autorităţii sau al instituţiei publice şi conducătorul autorităţii abilitate cu controlul veridicităţii informaţiilor din
declaraţiile de interese personale.
Articolul 13.Obligaţiile funcţionarului public cu funcţie de conducere
(1) Funcţionarul public cu funcţie de conducere are obligaţia să promoveze normele de conduită şi să asigure
respectarea acestora de către funcţionarii publici din subordine.
(2) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarul public are obligaţia:
a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte cariera funcţionarilor publici din subordine;
b) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul
din subordine, în cazul în care propune sau aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori
acordă stimulente materiale sau morale, excluzînd orice formă de favoritism sau discriminare;
b1) să respecte prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea
integrităţii instituţionale; c) să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme
cu normele de conduită prevăzute de Cod în accesul sau promovarea în funcţia publică.
d) să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rîndul funcţionarilor publici din subordine,
precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile survenite ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acţiunilor în
cauză.
e) să asigure aplicarea măsurilor de protecţie stabilite de lege pentru funcţionarul public care informează cu
bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament
corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea
obligaţiilor legale privind conflictul de interese.

Secretar al Consiliului raional Glodeni

PELIN Vasile
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DECIZIE

din 30 iunie 2017

nr.5/5

Cu privire la edificarea
Monumentului lui
Ștefan cel Mare și Sfânt

În temeiul art. 14 al Legii privind Administrația publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, art. 7 al
Legii monumentelor de for public nr. 192 din 30.09.2011,

Consiliul raional Glodeni Decide:

1. Se inițiază procedura de edificare a Monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, care va fi amplasat
pe adresa: or.Glodeni, str. Suveranității, 2( pe o suprafață de 15 m2).
2. Serviciul Cultură Glodeni va propune spre aprobare președintelui raionului componența nominală a
Comisiei, care va selecta proiectul ținutei artistice a monumentului.Termen 10 zile.
Comisia va propune spre aprobare proiectul selectat Consiliului Național pentru Monumentele de
For public. Termen conform prevederilor legislației.

3. Finanțarea lucrărilor se va efectua din soldul mijloacelor disponibile a bugetului raional,donații,
sponsorizări de la agenții economici și persoane fizice.
4. Conrtolul executării prezentei decizii se pune în seama comisiilor consultative de specialitate pentru
activități socio-culturale și învățământ (președinte dna Moloșnic Laurenția) și pentru activități
economico-financiare (președinte dl. Movilă Ion).

Președințele ședinței

Georgeta Glavan

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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DECIZIE

Din30 iunie 2017

Cu privire la edificarea
Monumentului eroilor căzuți
în războiul de pe Nistru

nr. 5/6

În temeiul art. 14 al Legii privind Administrația publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, art. 7 al
Legii monumentelor de for public nr. 192 din 30.09.2011 și al demersului președintelui Asociației
Veteranilor războiului de pe Nistru din raionul Glodeni, dl Cojocaru Alexandru,

Consiliul raional Glodeni Decide:

1. Se inițiază procedura de edificare a Monumentului eroilor căzuți în războiul de pe Nistru în anul
1992,care va fi amplasat pe adresa: or. Glodeni, str. Suveranității,2 ( pe o suprafață de 15 m2).

2. Serviciul Cultură Glodeni va propune spre aprobare președintelui raionului componența nominală a
Comisiei, care va selecta proiectul ținutei artistice a monumentului. Termen 10 zile.
Comisia va propune spre aprobare proiectul selectat Consiliului Național pentru Monumentele de
For public. Termen conform prevederilor legislației.

3. Finanțarea lucrărilor se va efectua din soldul mijloacelor disponibile a bugetului raional,donații,
sponsorizări de la agenții economici și persoane fizice.
4. Conrtolul executării prezentei decizii se pune în seama comisiilor consultative de specialitate pentru
activități socio-culturale și învățământ (președinte dna Moloșnic Laurenția) și pentru activități
economico-financiare (președinte dl. Movilă Ion).

Președințele ședinței

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Georgeta Glavan

Vasile Pelin

Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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DECIZIE
din 30 iunie 2017

nr.5/7

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.4/9 din 02 iunie 2017 ,, Cu privire
la aprobarea costului proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social-vulnerabile, Faza
II în or. 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, Legii privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.4/9 din 02 iunie
2017 ,, Cu privire la aprobarea costului proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialvulnerabile, Faza II în or. Glodeni,, ,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.4/9 din 02 iunie 2017 ,, Cu privire la
aprobarea costului proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social-vulnerabile, Faza II în or.
Glodeni,, după cum urmează:
- alin.3 pct.1 se omite textul ,, 1 030 780 ( un milion treizeci mii șapte sute optzeci) EURO,, și se
completează cu textul ,, 1 069 996.48 ( un milion șaizeci și nouă mii nouă sute nouă zeci și șase virgulă
patru zeci și opt ) EURO,, în continuare se citește după text;
- alin. 4, alin 5 pct.1 se omite textul ,, 617 231 ( șase sute șaptsprezece mii două sute treizeci și unu )
EURO,, și se completează cu textul ,, 626 631,40 (șase sute douăzeci și șase mii șase sute treizeci și unu
virgulă patruzeci ) EURO,, ;
- alin 4, alin 5 pct.1 se omite sintagma ,, 59,88%,, și se completează cu sintagma ,, 58,56%,, ;
- alin 5, alin.6 pct.1 se omite textul ,, 413 549 ( patru sute douăsprezece mii cinci sute patruzeci și
nouă) EURO ce constituie 41,44% ,, și se completează cu textul ,, 443 365,08 (patru sute patru zeci
și trei mii trei sute șaizeci și cinci virgulă zero opt) EURO ce constituie 41,44%,,;
- lit. a) pct.1 se omite textul ,, 329 857 ( trei sute douăzeci și nouă mii opt sute cincizeci și șapte)
EURO ,, și se completează cu textul ,, 370 000,00 ( trei sute șapte zeci mii zero zero zero virgulă zero
zero ) EURO,, ;
- lit. b), pct.1 se omite textul ,, 83 934 ( optzeci și trei mii nouă sute treizeci și patru) EURO,, și se
completează cu textul ,, 73 365,08 ( șaptezeci și trei mii trei sute șaizeci și cinci virgulă zero opt )
EURO,, ;
- alin.3, 4 pct.2 se omite textul ,, 83 934 ( optze și trei mii nouă sute treizeci și patru) EURO,, și se
completează cu textul ,, 73 365,08 (șaptezeci și trei mii trei sute șaizeci și cinci virgulă zero opt)
EURO,, în continuare se va citi după text;

- alin.5,6 pct.2 se omite textul ,, 63 211 ( șaizeci și trei mii două sute unsprezece) EURO,, și se
completează cu textul ,, 49 131,32 (patruzeci și nouă mii una sută treizeci și unu virgulă treizeci și doi)
EURO,, ;
- alin.7,8 pct.2 se omite textul ,,8 499 ( opt mii patru sute nouăzeci și nouă) EURO,, și se completează
cu textul ,, 15 779,83 ( cincisprezece mii șapte sute șaptezeci și nouă virgulă optzeci și trei) EURO ;
- alin.9 pct.2 se omite textul ,,9 603 ( nouă mii șase sute trei ) EURO,, și se completează cu textul ,,
6 106,13 (șase mii una suta șase virgulă treisprezece) EURO,,;
- alin.10 pct.2 se omite textul ,,918 (nouă sute optspreze ) EURO ,, și se completează cu textul ,,922,67
(nouă sute douăzeci și doi virgulă șaizeci și șapte) EURO ,,;
- alin.11 pct.2 se omite textul ,,1 702 (una mie șapte sute doi) EURO,, și se completează cu textul ,,
1425,13 (una mie patru sute douăzeci și cinci virgulă treisprezece) EURO,,;
- alin.3,4 pct.3 se omite textul ,,617 231 (șase sute șaptesprezece mii două sute trizeci și una) EURO,, și
se completează cu textul ,,626 631,40 (șase sute doăzeci și șase mii șase sute treizeci și unu virgulă
patru zeci) EURO ,,.
2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate pentru
activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Preşedinte al ședinței

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Georgeta Glavan

Vasile Pelin

Conform originalului:

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

