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DECIZIE
din 8 decembrie 2017

nr. 10/1

Cu privire la aprobarea bugetului
raional Glodeni pe anul 2018 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 decembrie 2006
privind administratia publică 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 raional Glodeni
DECIDE:
1. Se aprobă bugetul raional Glodeni pe anul 2018 la venituri în sumă de
129993,1 mii lei şi cheltuieli în sumă de 129300,7 mii lei cu sold bugetar
(excedent) în sumă de 692,4 mii lei drept sursă de finanțare (rambursarea
împrumutului recreditat) în sumă de 692,4 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 activități economico-financiare (Președinte dl Ion
Movilă)

Preşedintele şedinţei

Mahu Sergiu

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Notă informativă
cu privire la aprobarea bugetului raional Glodeni pe anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 47 al Legii finanțelor publice și
responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 și art. 20 a Legii nr. 397 –
XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale , se prezintă proiectul bugetului
raional pe anul 2018 (proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 a fost aprobat
de Guvern prin hotărîrea nr. 1006 din 21 noiembrie 2017).
Propunerile la proiectul bugetului pentru anul 2018 s-au efectuat în baza
Clasificației economice, aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 190 din
31 decembrie 2014, setului metodologic privind elaborarea , aprobarea și
modificarea bugetului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 191 din 31
decembrie 2014, circulara Min Fin nr. 06/2-07 din 17 august 2017 și tot odată
reeșind din resusrsele disponibile ale bugetului de stat, solicitărilor suplimentare de
mijloace financiare la transferuri cu destinație specială inaintate la elaborarea
bugetului pentru anul 2018 prin scrisoarea nr. 06/2-07 din 24.11.2017 cu privire la
aprobarea de către autoritățile APL a proiectelor bugetelor locale pe anul 2018.
Estimarea veniturilor și surselor de finanțare
În anul 2018, la bugetul raional se preconizează acumularea veniturilor în
sumă totală de 129300,7 mii lei, reeșind din estimarea bazei fiscale aparte pe
tipuri de impozite , taxe, donații și transferuri.
Ca bază a servit dinamica veniturilor formate în teritoriu, executarea
veniturilor în anul 2016, executarea pe perioada de 9 luni ale anului 2017 și
executarea scontată pe anul 2017.
Veniturile bugetului raional s-au format din:
1. Venituri generale:
a) venituri proprii (taxa pentru resursele naturale, amenzi și sancțiuni
(490,0 mii lei)
b) defalcări - conform cotelor procentuale - 25% din impozitul persoanelor
fizice, acumulate în teritoriu (5049,5 mii lei)
c) transferuri de la bugetul de stat (111145,3 mii lei)
2. Venituri colectate:
a) încasări de la prestarea serviciilor cu plată (945,0 mii lei)
b) plata pentru locațiunea patrimoniului public (213,3 mii lei)
c) Taxa de cumpărare a valutei de către persoanele fizice în casele de
schimb valutar (40,0 mii lei)
d) Donații:
- de la persoane fizice și juridice pentru construcția a două monumente
(10,0 mii lei),

de la persoane fizice și juridice pentru ÎM ”Clubul de Fotbal (100,0
mii lei),
- de la FISM pentru proiectul ”Reforma învățămîntului în Republica
Moldova”, subproiectul ”Renovarea instituțiilor de învățămînt” –
pentru IP Liceul Teoretic ”Vasile Coroban” (12000,0 mii lei)
-

La compartimentul ”transferuri” sunt incluse următoarele tipuri de transferuri:
a) Transferuri cu destinație generală (19976,9 mii lei) – transferuri cu
destinație de echilibrare a bugetelor pentru UAT de nivelul I și II care
sunt calculate pe bază de formulă de către Ministerul Finanșelor pentru
fiecare UAT cu așa parametri cum sunt- capacitatea fiscală pe locuitor,
numărul populației, suprafața teritoriului.
b) Transferuri cu destinație specială (81327,6 mii lei) – transferuri pentru
învățămînt (transferuri categoriale, învățămîntul preșcolar, extrașcolar,
alimentația elevilor claselor I-IV, studierea limbilor minorităților (limba
ucraineană), examinelor de absolvire, susținerea elevilor dotați), școli
sportive, protecție socială
c) Transferuri pentru infrastructura drumurilor (8094,9 mii lei)
d) Transferuri din Fondul Republican de susținere socială a populației
(1745,9 mii lei)
Cheltuielile bugetului raional
În conformitate cu prevederile indicațiilor Ministerului Finanțelor privind
elaborarea de către APL a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018, la
estimarea volumelor de cheltuieli pentru activitatea instituțiilor bugetare s-a luat ca
bază:
- Volumul cheltuielilor aprobate pentru anul 2017 pentru fiecare instituție,
- indicele de creștere a prețurilor de consum, conform prognozei indicatorilor
macroeconomici cu 5,9% față de anul 2017.
- Majorările salariale trecătoare din anul 2017.
- Majorări salariale ale angajaților conform RTU de la 01.01.2018 cu 10%
- Majorări salariale ale cadrelor didactice de la 01.09.2018 cu 9,8%
- Trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarzare de la
01.03.2018 (4%)
- Normativul valoric pentru un ”elev ponderat” stabilit în mărime de 10792 lei și
pentru o instituție (școală primară, gimnaziu, liceu) – în mărime de 493731 lei
Totodată Consiliul raional dispune de obligațiuni de achitare a creditului bancar și
a dobînzii bancare pentru casa cu 30 apartamente de pe str. C. Stere, conform
graficului încheiat cu donatorul de credit. Pentru anul 2018 suma de achitare a
creditului este prevăzută în mărime de 692,4 mii lei, suma dobînzii – 261,7 mii lei.
În așa mod volumul total a cheltuielilor estimate în proiectul bugetului pe anul
2018 constituie 128608,3 mii lei.

Estimarea cheltuielilor bugetare pentru anul 2018 pe programe și
subprograme
Servicii cu destinație generală și în domeniul economiei (aparatul
președintelui raionului, secțiile și direcțiile, deservirea clădirii Consiliului raional și
altele) - pentru întreținerea acestor instituții s-au estimat cheltuieli în mărime de
16383,6 mii lei
- Aparatul Președintelui raionului – 4707,02 mii lei
- Secția economie – 313,03 mii lei
- Direcția Agricultură - 409,77 mii lei
- Secția construcții – 280,78 mii lei
- Direcția Finanțe - 1341,6 mii lei
- Cheltuieli de deservire a clădirii – 585,8 mii lei
- Achitarea dobînzii bancare – 261,7 mii lei
- Fondul de Rezervă a Consiliului raional – 400,0 mii lei
- Cheltuieli pentru întreținerea și reparația drumurilor – 8094,9 mii lei
Secția administrativ-militară – totalul cheltuielilor constituie suma de 120,0
mii lei, unde sunt deviate pentru cheltuieli de recrutare și cheltuieli pentru
întreținerea secției (bunuri și servicii).
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă – cheltuielile au fost estimate pe anul
2018 în sumă totală de 7729,3 mii lei, inclusiv :
- Cheltuieli din contul transferurilor cu destinație special (școala sportivă) –
1577,8 mii lei
- Cheltuieli din contul veniturilor generale și colectate - 6151,5 mii lei, inclusiv:
Bibliotecile nr. 1și 2 din or. Glodeni – 1549,1 mii lei
Muzee - 466,7 mii lei
Centrul de cultură Glodeni – 1155,0 mii lei
Colective populare, formații – 453,5 mii lei
Stadionul raional – 340,9 mii lei
Aparatul serviciului Cultură – 327,1 mii lei
Contabilitatea Serviciului Cultură – 233,1 mii lei
Activități culturale – 316,1 mii lei
Pagina WEB – 10,0 mii lei
ÎM PP ”Cîmpia Glodenilor” – 290,0 mii lei
ÎM ”Clubul de Fotbal” – 1000,0 mii lei
Donații pentru construcția monumentelor – 10,0 mii lei
Învățămîntul - volumul total a cheltuielilor estimate pentru activitatea instituțiilor
din învățămînt constituie - 93984,5 mii lei sau 72,7 % din volumul cheltuielilor
estimate la bugetul raional pentru anul 2018.
La calcularea volumului bugetelor instituțiilor din învățămînt (școli primare,
gimnazii, licee) au fost utilizate normativele preconizate pentru anul 2018: la un
”elev ponderat” - în mărime de 10792 lei și pentru o instituție– în mărime de
493731 lei, conform circularei Min Fin din 24 noiembrie 2017.
Numărul total de elevi luați ca bază în calcul pentru anul 2018 constituie la situația
din 01.10.2017 – 5136 elevi în 24 de instituții, numărul de ”elevi ponderați” –
4669 elevi sau mai puțin ca în anul 2017 cu 120 de ”elevi ponderați”

Mărimea alocațiilor bugetare , calculate în baza formulei de calcul se prevede în
sumă de 61439,0 mii lei, (Anul 2017 – 55889,7 mii lei) sau cu 10% mai mult,
inclusiv:
Învățămîntul liceal – 17216,0 mii lei
Învățămîntul gimnazial – 43471,6 mii lei
Învățămîntul primar – 751,4 mii lei
În afara formulei de calcul din contul transferurilor de la bugetul de stat s-au
planificat pentru instituțiile de învățămînt suplimentar următoarele tipuri de
cheltuieli:
Acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV – 3257,9 mii lei (norma de
alimentație pe zi la un elev– 8,8 lei)
Cheltuieli pentru educația incluzivă – 1307,0 mii lei (2% din volumul transferurilor
categoriale)
Pentru studierea limbii ucrainene (gimnaziul Danu) – 154,9 mii lei
Reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcție (tineri specialiști)
– 105,5 mii lei
Acoperirea dificitului bugetar unor instituții – 1033,4 mii lei
Întreținerea grădinițelor ( Fundurii Noi, Clococenii Vechi) – 611,8 mii lei
Întreținerea căminului pentru liceieni – 420,0 mii lei
Serviciul de transport – 1200,0 mii lei
Întreținerea Școlilor de Arte – 6137,2 mii lei
Centrul de Creație – 2034,5mii lei
Susținerea elevilor dotați – 35,4 mii lei
Organizarea examinelor de absolvire – 62,5 mii lei
Cheltuielile estimate ce șin de domeniul învățămîntului , care vor fi acoperite din
contul veniturilor proprii ale bugetului raional, transferurilor cu destinație generală,
veniturilor colectate – constituie suma de 16185,4 mii lei, inclusiv:
Aparatul DÎTS – 1118,3 mii lei
Contabilitatea - 650,0 mii lei
Centrul metodic - 632,0 mii lei
Serviciul psihopedagogic – 882,8 mii lei
IP Liceul Teoretic Vasile Coroban – 12000,0 mii lei
Școlile de Arte – 835,0 mii lei
Educația timpurie - 66,0 mii lei
Centrul Unic de Creație – 1,3 mii lei
Asigurare și Asistența Socială
Cheltuielile bugetare pentru domeniul dat au fost planificate în sumă de - 11072,3
mii lei, inclusiv:
Din contul transferurilor cu destinație generală și a resurselor proprii ale bugetului
raional vor fi acoperite cheltuielile de domeniul protecției sociale estimate în sumă
totală de 7335,7 mii lei, inclusiv pe servicii:

- Serviciul de deservire socială la domiciliu – volumul cheltuielilor este prevăzut
pentru 60 de unități de state care deservesc 650 de beneficiari ce constituie 2604,0mii lei
- Serviciul de asistență socială comunitară - volumul cheltuielilor este prevăzut
pentru 21 de unități de state care își desfășoară activitatea în toate primăriile
raionului ce constituie - 1291,0 mii lei
- Activitatea felcerului-protezist - volumul cheltuielilor este prevăzut pentru 1
unitate de personal ce constituie – 20,1 mii lei
- Serviciul asistență personală - volumul cheltuielilor este prevăzut pentru 35 de
unități de state care deservesc 34 de beneficiari ce constituie - 1368,0 mii lei
- Serviciul de mediatori comunitari în anul 2018 se va finanța din transferuri cu
destinație specială de la bugetul de stat la APL de nivelul I.
- Serviciul de asistență parentală – profesionistă - volumul cheltuielilor este
prevăzut pentru 2 de unități de state care deservesc 4 de beneficiari (copii) ce
constituie - 142,0 mii lei
- Centrul Comunitar Miltifuncțional ”Încredere” - volumul cheltuielilor este
prevăzut pentru 15,5 de unități de state pentru deservirea zilnică a 40 de
beneficiari (copii) și 12 paturi ce constituie - 1050,0 mii lei.
- Aparatul DASPF – 848,3 mii lei
- Biroul comum – 12,3 mii lei
Din contul transferurilor cu destinație specială în mărime de 1950,7 mii lei s-a
prevăzut următoarele tipuri de compensații și îndemnizații:
- Compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport (pentru persoane cu
dizabilitate accentuată – 276 lei/anual, persoane cu dizabilitate severă, copii cu
dezabilități, persoane care însoțesc, persoane cu dizabilități locomotorii - 552
lei/anual, conform art. 49 al Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități nr. 60 din 10.03.1992) – în sumă de 906,8 mii lei
- Îndemnizații pentru copii adoptați și cei aflați fub tutelă (art. 14 și 15 din Legea
nr. 140 din 13 iunie 2013 și Regulamentul aprobat pri HG nr. 581 din
25.05.2006 - 800 lei lunar pentru 1 beneficiar) – 595,2 mii lei
- Îndemnizații și compensații pentru absolvenții instituțiilor de învățămînt
superior și postsecundar pedagogic (art. 134(5) și (6) din Codul Educației nr.
152 din 17.07.2014) – 323,8 mii lei
- Prestații sociale pentru copii (copii pămași fără îngrijire părintească) – 124,9
mii lei
Din contul Fondului Republican de susținere socială a populației și din
veniturile colectate se vor direcționa prin intermediul Consiliului de Administrare
al Fondului Raional Glodeni de Susținere Socială a Populației la acordarea
ajutoarelor financiare populației, mijloace financiare în sumă totală de 1785,9 mii
lei.
Șef interimar Direcția Finanțe
Veronica Nicolaev
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DECIZIE
din 8 decembrie 2017

nr 10/2

Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017,
aprobat prin deciziile Consiliului raional nr. 6/1 si 6/2
din 8 decembrie 2016 cu Legea bugetului de stat pe
anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016, corelat prin
deciziile Consiliului raional nr.1/1 din 26.01.2017
și 3/1 din 05 mai 2017
În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397 – XV din 16
octombrie 2003 cu modificările ulterioare, art. 55, alin. (5) din Legea finanțelor publice și
responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de Stat pentru anul
2017 nr. 279 din 16.12.2016 , anexa nr.5, ( volumului transferurilor de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru anul 2017 cu referire la Consiliul raional Glodeni); circularei Ministerului
Finanțelor nr. 06/2-07 din 23.12. 2016, Legii cu privire la modificarea și completarea Legii
bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 230 din 10.11.2017, circularei Ministerului Finanțelor nr.
06/2-07 din 16.11.2017,Consiliul raional Glodeni
Decide:
1. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii nr. 279 din 16.12.2016, partea de
venituri a bugetului raional Glodeni pe anul 2017, după cum urmează:
1.1 În anexa nr.1a decizia nr. 3/1 din 05.05.2017 ”Sinteza indicatorilor generali si sursele de
finanțare ale bugetului raional Glodeni peanul 2017”. se substituie următorii indicatori:
- Venituri - suma ,,110353,6 mii lei” se substituie cu suma ” 112358,0 mii lei”,
- Inclusiv transferuri de la bugetul de stat - suma “103634,1 mii lei” se substituie cu suma
”105638,5 mii lei” ( Suma transferurilor cu destinație specială pentru învățămînt a fost
suplimentată cu 1872,9 mii lei în legătură cu majorarea cheltuielilor de personal
începînd cu 01.09.2017, transferurilor cu destinație specială pentru școala sportivă a
fost suplimentată cu 35,6 mii lei în legătură cu majorarea cheltuielilor de personal
începînd cu 01.09.2017, suma transferurilor cu destinație specială pentru asistența
socială a fost diminuată cu 239,1 mii lei în legătură cu micșorarea numărului de copii
adoptați și cei aflați sub tutelă, micșorarea numărului tinerilor specialiști preconizați
inițial pentru acordarea îndemnizațiilor; alte transferuri curente cu destinație generală
au fost suplimentate cu suma de 6,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor effectuate în
anul 2016 din contul veniturilor proprii (îndemnizații la transport) ,
- Cheltuieli, total – suma ,, 109629,8 mii lei” se substituie cu suma de ”111634,2 mii lei
2.1În anexa nr. 1 a deciziei nr. 3/1 din 05.05.2017 ”Componenta veniturilor bugetului
raional Glodeni pentru anul 2017”:
a) Resurse bugetare -suma de ”109629,8 mii lei” de substituie cu suma de ”111634,2 mii lei;

b) Veniturile bugetului raional - suma de ”110353,6 mii lei” se substituie cu suma de ”112358,0
mii lei;
c) Venituri generale - suma de ”108641,0 mii lei” se substituie cu suma de ”110645,4 mii lei;
d) Transferurile primite de la bugetul de stat – suma “ 103634,1 mii lei “ se substituie cu
suma “105638,5 mii lei”( +2004.4 mii lei) și anume:
- Transferurile cu destinație specială - suma de ”72046,8 mii lei” se substituie cu suma de
”73931.6 mii lei” ( +1872.9 mii lei),
- Transferurile cu destinație specială pentru școala sportivă- suma de ”1496,7 mii lei” se
substituie cu suma de ”1532,3 mii lei” ( +35,6 mii lei),
- Transferurile cu destinație specială pentru asistența social - suma de ”2010,6 mii lei” se
substituie cu suma de ”1771,5 mii lei” ( -239,1 mii lei),
- Transferurile cu destinație specială pentru cazangeria IP G Danu - ( +329,0 mii lei),
- Alte transferuri curente cu destinație generală - suma de ”208,7 mii lei” se substituie cu
suma de ”214,7 mii lei” ( +6,0 mii lei),
2.2. În anexa nr. 2 a deciziei Consiliului raional nr.3/1 din 05.05.2017 ”Resursele si
cheltuielile bugetului raional Glodeni conform clasificației funcționale și pe programe
pentru anul 2017”se substituie următorii indicatori:
a) Cheltuieli recurente - total general suma de ,,109629,8 mii lei “ , se substituie cu sumade ,,
111634,2 mii lei”, (+2004,4 mii lei), inclusive pe grupe principale:
- ”Cultura, sport, tineret, culte și odihnă” – resurse – total – suma de ”5876,0 mii lei” se
substituie cu suma de ”5911,6 mii lei” (+35,6)
- ”Învățămînt” – resurse-total – suma de ”76388,3 mii lei” se sudstituie cu suma de ”78596,2 mii
lei”, (+2207,9)
- ”Protecția socială” – resurse – total – suma de ”10660,1 mii lei” se sudstituie cu suma de
”10421,0 mii lei”, (-239,1)
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă)
Variantele modificate a anexelor 1, 1, 2, 3, 5, se anexeaza la prezenta decizie.

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional

Mahu Sergiu
Vasile Pelin

REPUBLICA

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

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 08 decembrie 2017

nr 10/3

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.33 din 24 noiembrie
2017, IP Gimnaziul Petrunea nr. 09 din 30.10.2017, Serviciul Cultură nr. 108 din
09.10.2017, DASPF, primăriilor , cetățenilor din raion,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum urmează:
1.1 spre micșorare – în sumă de 581,2 mii lei
1.1.1 Instituția Publică Gimnaziul Danu –220,0,0 mii lei
1.1.2 Aparatul Președintelui raionului - 42.1 mii lei
1.1.3 Școala de Arte Glodeni – 187,8 mii lei
1.1.4 Direcția Finanțe Glodeni – 15,0 mii lei
1.1.5 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport (Centrul metodic – 97.6 mii lei,
Contabilitatea – 13.2 mii lei, Aparatul DITS – 4,1 mii lei, SAP – 1,4 mii lei)
– 116,3 mii lei
1.2 spre majorare – în sumă de 581,2 mii lei

1.2.1 Instituţia Publică Gimnaziul s. Petrunea P1P2 (8804); F1-F3 (0921); P3
(00201)– in sumă de 100,0 mii lei pentru finalizarea proiectului în legătură
cu gazificarea blocului alimentar, conform demersului IP G Petrunea nr. 9
din 30.10.2017
1.2.2 Instituţia Publică Gimnaziul s. Cajba P1P2 (8804); F1-F3 (0921); P3
(00201)– in sumă de 120,0 mii lei pentru achitarea lucrărilor de reparație
capitală a copertinelor, conform demersului IP G Cajba nr. 586 din
30.11.2017
1.2.3 ÎM ”Clubul de Fotbal din or. Glodeni” – în sumă 42,1 mii lei pentru
achitarea cheltuielilor salariale pe luna noiembrie, ajutorul material pe anul
2017, alte cheltuieli curente, conform demersului nr. 33 din 24.11.2017
1.2.4 Școala de Arte Hîjdieni – 187,8 mii lei – pentru achitarea salariului
angajaților , conform demersului nr. 148 din 27.11.2017
1.2.5 Aparatul Președintelui raionului - în sumă de 95,0 mii lei, pentru achitarea
aportului inițial de procurare a autovehicolului deserviciu prin procedură de
leasing pentru președintele raionului.
1.2.6 Stadionul raional – 36,3 mii lei, pentru cheltuieli de personal și reparații
capitale, conform demersului nr. 120 din 30.11.2017
2. Se alocă din Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace financiare in
suma de 58.0 mii lei, inclusiv:
2.1 Prin intermediul Directiei Asistenta Sociala si Protectia Familiei – in suma de
58,0 mii lei,inclusiv:
Date cu caracter personal
3. Se modifică spre diminuare partea de venituri și cheltuieli a bugetului
raional în sumă de 35,0 mii lei, după cum urmează:
3.1ÎM ”Clubul de Fotbal din or. Glodeni” – în sumă de 35,0 mii lei - donații
pentru cheltuieli curente (nu s-au acumulat mijloace)
4. Se redistribuie cheltuielile bugetului raional din articol în articol, după
cum urmează:
4.1 Școala de Arte Glodeni – spre micșorare la cheltuieli ”bunuri și servicii,
active nefinanciare” – în sumă de 246,4 mii lei și spre majorare la cheltuieli de
personal - în sumă de 246,4 mii lei , conform demersului nr. 148 din 27.11.2017
4.2 Școala de Arte Hîjdieni – spre micșorare la cheltuieli ”bunuri și servicii și
active nefinanciare” – în sumă de 24,5 mii lei și spre majorare la cheltuieli de
personal - în sumă de 24,5 mii lei , conform demersului nr. 148 din 27.11.2017
4.3 Școala de Arte Cuhnești – spre micșorare la cheltuieli ”bunuri și servicii și
active nefinanciare” – în sumă de 5,9 mii lei și spre majorare la cheltuieli de
personal - în sumă de 5,9 mii lei , conform demersului nr. 148 din 27.11.2017
4.4.Aparatul Președintelui raionului (direcții, secții, servicii) – spre micșorare
la cheltuieli ”bunuri și servicii, alte cheltuieli, active nefinanciate” – în sumă de
155,0 mii lei și spre majorare în sumă 155,0 mii lei, pentru achitarea aportului
inițial de procurare a autovehicolului deserviciu prin procedură de leasing pentru
președintele raionului.

4.5.Centrul metodic – spre micșorare de la ECO 211180, 212210, 222710 – în
sumă de 5,6 mii lei și spre majorare la ECO 212100 – în sumă de 5,6 mii lei
4,6. Serviciul psihopedagogic – spre micșorare la ECO 211180, 222970, 222210,
222400 - în sumă de 5,8 mii lei și spre majorare la ECO 212100 în sumă de 5,8
mii lei
4.7. Aparatul DÎTS – spre micșorare la ECO 211170, 212210 – în sumă de 3,5
mii lei și spre majorare la ECO 212100 - în sumă de 3,5 mii lei
4.8. Instituâia Publică Gimnaziul Iabloana nr. 1 – spre micșorare de la bunuri
și servicii, alte cheltuieli în sumă de 45,1 mii lei și spre majorare la cheltuieli
salariale în sumă de 45,1 mii lei , conform demersului din 04.12.2017
5. Se modifică p.8 a deciziei CR nr. 8/4 din 8 septembrie 2017, după cum urmează:
la textul din punctul dat se adaugă după virgulă textul ”reconstrucția rețelelor
electrice interioare, schimbarea ușilor și ferestrelor și reparația unei grupe la
grădiniță”, conform demersului nr. 62 din 2 .12.2017
6. La decizia CR nr. 7/1 din 4.08.2017, anexa nr. 1 ”Programul pentru repartizarea
mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice locale de interes raional
pentru anul 2017”și anexa nr. 1 la Program ”Reparația drumurilor și a
construcțiilor inginerești” se substituie cu anexe modificate (În anexa nr. 1 la
Ptogram, punctul 4, pentru drumurile indicate se vor încheia contracte de achiziție
de valoare mică).
7. Se modifică spre majorare partea de venituri și cheltuieli a bugetului raional în
sumă de 240,8 mii lei, (transferuri speciale pentru procurarea unor utilaje și
dotarea cabinetelor pentru copiii cu dezabilități (FISM)) – în sumă de 240,8 mii
lei, inclusiv:
7.1. IP Liceul Balatina - 120,4 mii lei
7.2 IP Gimnaziul Cuhnești – 120,4 mii lei
8. Se modifică p. 4.4 a deciziei CR nr. 2/5 din 03 martie 2017, după cum urmează:
la textul din punctul dat se adaugă după cuvîntul ”Moldova” textul ”achitarea
parțială a serviciilor de proiectare la obiectul ”Proiectarea sistemului de încălzire a
grădiniței de copii din s. Ciuciulea”, conform demersului primăriei din 07.12.2017
9. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
Specialitate pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă)
Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Mahu Sergiu

Pelin Vasile
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DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr. 10/4

Cu privire la aprobarea Programului de activitate
al Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul I anul 2018.
În conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Glodeni şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul I anul 2018 (conform anexei).

2. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept și etică ( președinte dl.Ion Maican).

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Sergiu Mahu

Vasile Pelin
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DECIZIE

din 08 decembrie 2017

nr.10/5

Cu privire la aprobarea programului
concediilor pentru anul 2018
În conformitate cu art. 82, alin. (2), al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI 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 2018 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 2018 atribuţiile secretarului pe durata concediului sau a
unei lipse îndelungate motivate a secretarului Consiliului raional Glodeni.

Preşedintele şedinţei

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului rational

Vasile Pelin

Anexă
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr. 10/5 din „ 08”decembrie 2017

PROGRAMUL

3. ŢARIGRADSCHI
Victor

aprilie

mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

2

Notă

martie

1

1. LEUCĂ Ion
2. ALBU Oxana

Funcţia ocupată

Februarie

Numele,
prenumele

ianuarie

concediilor pentru Preşedintele, Vicepreşedintele, Secretarul şi Conducătorii Direcţiilor,
Secţiilor şi Serviciilor din subordinea Consiliului raional şi pentru Conducătorii din
instituţii publice şi întreprinderii municipale create de către Consiliului raional pe
anul 2018.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Preşedinte al raionului
Vicepreşedinte al
raionului
Vicepreşedinte al
raionului

Vicepreşedinte al
raionului
Secretar al CR
Şef –interimar Direcţie
Finanţe
Şef direcţie agricultură şi
alimentaţie
8. Gudumac Vasile Şef secţie economie
9. Casauţan Tudor
Şef Direcţie Învăţămînt,
Tineret şi Sport
10. Sandu Svetlana Şef Direcţie Asistenţă
Socială şi Protecţie a
Familiei
11. Mutelica Olga
Şef-interimar Serviciu
Cultură
12.Bodean Aureliu Şef secţie construcţii,
gospodărie comunală şi
drumuri
13. Reaboi Nicolai Director Întreprinderii
Municipală „Clubul de
Fotbal Glodeni”
14. Vasilos Victoria Director al Întreprinderii
Municipale „Publicaţia
periodică a Consiliului
raional „Cîmpia
Glodenilor”
15. Buzatu Iurie
Director al Întreprinderii
Municipale Centrul
Stomatologic raional
Glodeni

x

x

x

4. Boubătrîn
Veaceslav
5. Pelin Vasile
6. Nicolaev
Fevronia
7. Agache Oleg

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

18. Gonţa Nina
19. Lupuşor
Angela
20. Paiu Tamara
21. Calmaţui
Vladimir
22. Botnari Victor

23. Melnic Livia
24. Marc Oxana
25. Măligă Vasile

2

Director IMSP „Centrul
de Sănătate Balatina”
Director IMSP „Centrul
de Sănătate Hîjdieni”
Director IMSP „Centrul
de Sănătate Iabloana”
Director IMSP „Centrul
de Sănătate Limbenii
Vechi”
Director IMSP „Centrul
de Sănătate Fundurii
Vechi”
Director IMSP „Centrul
de Sănătate Cobani”
Director IMSP „Centrul
de Sănătate Ciuciulea”
Director IMSP „Centrul
de Sănătate Sturzovca”

Secretar al Consiliului raional Glodeni

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

x

August

Iulie

Iunie

mai

aprilie

Funcţia ocupată

x

martie

Numele,
prenumele

x

Februarie

17. Ciobanu
Viorica

Director al Instituţiei
Medico-Sanitare Publice
„Spitalul raional
Glodeni”
Director al Instituţiei
Medico-Sanitare Publice
„Centrul de Sănătate
Glodeni”

ianuarie

16. Guriev Nicolae

14

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pelin Vasile

Notă

15
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GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
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OF GLODENI DISTRICT

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

DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr.10/6

” Cu privire la vînzarea - cumpărarea ,
primirea - transmiterea spaţiului locativ în
proprietate privată”
În conformitate cu art. 43 , alin. (1) , e), al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006 , art 4, 7 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324 – XII
din 10.03.1993, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cererilor depuse şi
documentele examinate la şedinţa Comisiei privind privatizarea fondului de locuinţe ( proces verbal nr. 3 din 20 noiembrie 2017),
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se transmite în proprietate privată spaţiul locativ normativ cu achitarea a 100 % din cost,
conform anexei nr.1.
2.Preşedintele raionului să încheie contractele de vînzare – cumpărare , transmitere – primire a
locuinţelor în proprietate privată , conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
3. Executarea prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului Glodeni.

Preşedinte al şedinţei

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

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

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

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

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

DECIZIE
din

08 decembrie 2017

nr.10/7

„ Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional Glodeni nr.10/13 din 17 septembrie 2015 ”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,
Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.10/13 din 17 septembrie 2015,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.10/13 din 17 septembrie 2015
,, Cu privire la instituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuinte,, după cum urmează :
-

pct.5, alin.6 ,,Serjantu Valeriu,, se substituie prin sintagma ,,Șaban Denis,,.

2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept și etică (Președinte dl Ion Maican).
Preşedinte al şedinţei

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
ȚARIGRADSCHI Victor
Vicepreședinte al raionului Glodeni
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Ala Ojoga
Specialist al secției administrație publică
Petru Tcaci
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr.10/8

Cu privire la modificarea unor contracte de comodat
În conformitate cu prevederile art.43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, art.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 cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25.02.1998, demersului IMSP
CS Cobani nr.57 din 03.11.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea contractului de comodat din 12.11.2010, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și IMSP CS Cobani la încăperile izolate cu numărul cadastral
4822105.048.01.001 , conform anexei nr.1
.
2. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „ Cadastru” de a efectua modificările respective
în Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
3 .Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).
Președinte al ședinței

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Sergiu Mahu

Vasile Pelin

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din
decembrie 2017
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat, încheiat la 12.11.2010 care este parte integrală a contractului
nominalizat.
12.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP CS Cobani în persoana șefului Melnic
Livia numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze
finale” (4822105.048.01.001) al contractului de comodat încheiat la 12.11.2010 şi de cerinţele
stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum
urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.2 în felul
următor:
2.2 se substituie sintagma ,, 1.239.100,21,, și se completează cu sintagma ,,1.890.084,64 ,,
în continuare se citește după text.
2. Actul de primire-predare ,, Lista bunurilor imobile care se transmit de la unitățea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP CS Cobani,, se modifică și se completează în
felul următor:
,, Total,, se omite sintagma ,, 1.239.100,21,, și se completează cu sintagma ,,1.890.084,64 ,,
în continuare se citește după text.
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 12.11.2010 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Șef al IMSP CS Cobani
Melnic Livia

REPUBLICA

MOLDOVA
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E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr.10/9

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la instituțiile publice din domeniul învățămîntului

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 di 04.05,2007, Legii privind finanţele publice locale nr.397XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, Legii cu privire la proprietatea
publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din
31.12.2015, demersului IP Gimnaziul ,,Dimitre Cantemir,, nr.680 02/1-77 din 25.05.2017, demersului IP
Gimnaziul ,, Vasile Coroban,, Camenca nr.679 02/1-77 din 25.05.2017, demersului IP Gimnaziul Ustea
nr.668 02/1-77 din 25.05.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică Gimnaziul ,,Dimitre
Cantemir,,, conform anexei nr.1.
2.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziul ,,Vasile Coroban,, din s. Camenca , conform anexei nr.2.

3.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică Gimnaziul Ustea,
conform anexei nr.3.
4.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziul Viișoara, conform anexei nr.4.
5.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziu Iabloana (rom) , conform anexei nr.5.
6.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică Gimnaziul Iabloana
(rus) , conform anexei nr.6.
7. Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziul Cajba, conform anexei nr.7.
8. Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziul Dușmani, conform anexei nr.8.

9.Se instituie comisia de transmitere din următoarele persoane:

ALBU Oxana
Ojoga Ala

- președinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
- secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.

Nicolaev Fevronia - membru al comisiei, șef interimar al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa

- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe

Bucatca Maria - membru al comisiei, contabil-șef al Președintele raionului Glodeni
din oficiu

- membru al comisiei, director al instituției publice

din oficiu

- membru al comisiei, contabil-șef al instituției

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

Sergiu Mahu

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
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GLODENI DISTRICT COUNCIL
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tel.(373)24922058 fax(373)24922057
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DECIZIE

din 08 decembrie 2017

nr. 10/10

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe – rezervoare de apă potabilă cu volumul de
500 m3 și sistem de aprovizionare cu apă potabilă - Zona III de la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială orașul Glodeni
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 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 16.07.1999,
Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, Deciziei Consiliului orășenesc Glodeni
nr.6/7 din 21.08.2015, Dispoziției Primăriei or. Glodeni nr.87 din 27.10.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public mijloc fix – rezervor de apă
potabilă cu volumul de 500 m3, cu valoarea inițială de 1370299,79 lei finanțat din FEN în cadrul
proiectului ,, Restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă în or. Glodeni,, amplasat în or.
Glodeni de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativteritorială orașul Glodeni, conform anexei nr.1.
2.Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public mijloc fix – sistem de
aprovizionare cu apă potabilă - Zona III, cu valoarea inițială de 1976342,00 lei finanțat din FEN
în cadrul proiectului ,, Restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă în or. Glodeni,, amplasat
în or. Glodeni de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativteritorială orașul Glodeni, conform anexei nr.1.
3. Se instituie comisia de transmitere a mijloacelor fixe– rezervor de apă potabilă cu volumul de
500 m3 și sistem de aprovizionare cu apă potabilă -Zona III în următoarea componenţă:
Brațișevschi Oleg
- preşedinte al comisiei, viceprimar al orașului Glodeni
Țarigradschi Victor - membru al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Nicolaev Fevronia
– membru al comisiei, șef- interimar al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa
- membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Bucatca Maria
- membru al comisiei, contabil-şef al Președintelui raionului Glodeni
Bodean Aureliu
- membru al comisiei, șef secția CGCD
Semenco Ana
- membru al comisiei, contabil-şef al Primăriei or. Glodeni
Tărnă Marian
– membru al comisiei, specialist în construcții și drumuri, Arhitect
Gușan Daniel
– membru al comisiei, inginer șef ÎM Servicii Comunale Glodeni
– membru al comisiei, director ÎM Servicii Comunale Glodeni
Guțol Anatolie
Ursachi Mihail
– membru al comisiei, Contabil- șef ÎM Servicii Comunale Glodeni
Cohanovschi Alexandru - membru al comisiei, ÎM Servicii Comunale Glodeni

4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (președinte dl.Movilă Ion), pentru protecția mediului,
amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice ( președinte dl. Țarigradschi Valeriu ).

Preşedinte al şedinţei

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. 10/10 din 08 decembrie 2017
Nr.
d/o

Denumirea
obiectului

Adresa
poștală

Anul darii
în
exploatare

Valoarea
inițială
( lei)

Uzura
(lei)

Ivestiții
capitale
(lei)

Valoarea
de bilanț
( lei)

1

Rezervor de apă
potabilă cu
volumul de 500 m3

or. Glodeni

2015

1370299,79

78000,00

-

1292299,79

2

Sistem de
aprovizionare cu
apă potabilă Zona
III

or. Glodeni

2015

1976342,00

112920,00

-

1863422,00

3346641,79

190920,00

-

3155721,79

Total :

-

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

REPUBLICA

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

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 2017

nr. 10/11

„Cu privire la aprobarea bugetului
raional Glodeni pe anul 2018 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 decembrie 2006
privind administratia publică 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 raional Glodeni
Decide:

1. Se aprobă:
1.1 Bugetul raional Glodeni pe anul 2018 la venituri în sumă de 129993,1 mii
lei şi cheltuieli în sumă de 129300,7 mii lei cu sold bugetar (excedent) în sumă de
692,4 mii lei drept sursă de finanțare (rambursarea împrumutului recreditat) în
sumă de 692,4 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 2018, care se prezintă în anexa nr.3.
1.5. Sinteza proiectelor de reparatii capitale ale instituțiilor bugetului raional
Glodeni pentru anul 2018, 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 2018 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.. Programul privind repartizarea transferurilor pentru infrastructura
drumurilor de interes raional pe anul 2018 se prezintă în anexa nr. 10.
1.12. Fondul de Rezervă pe anul 2018 în sumă de 450,0 mii lei.
2. Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2018 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 Fevronia Nicolaev, Șef interimar Direcția 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 stat la 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. Prezenta decizie întră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative
de specialitate pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă)

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Mahu Sergiu

Pelin Vasile
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DECIZIE

din 08 decembrie 2017

nr. 10/12

Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizareși
funcționare al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din
raionul Glodeni
În conformitate cu art. 43, al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, prevederile ord. MS nr.1086 din 30.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a prestatorilor de servicii de sănătate’’ în baza demersurilor IMSP
CS Glodeni, IMSP CS din raion şi IMSP SR Glodeni,
ConsiliulraionalGlodeniDECIDE :
1. Se acceptă Regulamentele de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare
Publice din raionul Glodeni după cum urmează:
1.1 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de SănătateGlodeni (anexa nr. 1).
1.2 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de SănătateBalatina (anexa nr. 2).
1.3 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Cobani (anexa nr. 3).
1.4 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Hîjdieni (anexa nr. 4).
1.5 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Iabloana (anexa nr. 5).
1.6 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Ciuciulea (anexa nr. 6).
1.7 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Limbenii Vechi (anexa nr. 7).
1.8 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate FunduriiVechi ( anexa nr. 8).
1.9 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Sturzovca ( anexa nr. 9).
1.10 Regulamentul Instituție Medico-Sanitare Publice ,, Spitalul rational Glodeni’’( anexa nr.
10).
2. Se abrogă decizia Consiliului raional Glodeni nr. 4/3 din 02.06.2017.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială și sănătate publică (Președinte Maican Vladimir).
Președinteal ședinței

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului rational

Vasile Pelin
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DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr. 10/13

Cu privire la salarizarea, pentruanul 2018 a
personalului de conducere din IMSP din r. 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 în cadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistentă medical aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.837 din 06.07.2016, deasemenea luînd în
consideratie prevederile Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice, aprobate de Consiliul
rational Glodeni, deciziile Consiliilor administrative ale IMSP Centrele de sănătate din raionul
Glodeni, demersurile IMSP CS din raionul Glodeni si IMSP SR Glodeni,
Consiliul rational Glodeni DECIDE:
1. Pentru anul 2018, începînd cu 01.01.2018:
• 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 2018.
- 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 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 0.5 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 2018.
- 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 2018.

-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
- 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 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
- se aprobă la cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familie Sef IMSP CS LimbeniiVechi
cu retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată angajatilor institutiei.
• IMSP CS Fundurii Vechi:
- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS FunduriiVechi ,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2018.
- se aprobă cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familieSef IMSP CS FunduriiVechi cu
retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
- se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe individuale în muncă pînă la 50%
din salariu de funcţie – contabilului pentru anul 2018.

-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere în
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
- 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 2018.

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

IMSP Spitalul Raional Glodeni:
Se aprobă salariile de funcție personalului de conducere pentru anul 2018, în
conformitate cu volumul surselor financiare estimative pentru anul 2018, 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

-

se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe profesionale
individuale în muncă personalului de conducere, pentru anul 2018
1. Director IMSP SR Glodeni
- 50%
2. Vicedirector medical
- 50%
3. Contabil șef
-25%
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 2018.
se aprobă lucrul prin cumul pe specialitate, directorului și vicedirectorului medical pentru
anul 2018, 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 salariu 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 ședintei

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional

VasilePelin
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REPUBLIC OF MOLDOVA
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MD 4901,or. Glodeni, str.Suveranității,2
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DECIZIE

din 08 decembrie 2017

nr. 10/14

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, în baza demersurilor
IMSP CS Glodeni , IMSP CS din raion şi IMSP SR Glodeni,
Consiliul rational GlodeniDECIDE :
1. Se aprobă statele de personal ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate din raionul Glodeni , pentru anul 2018, începînd cu 01.01.2018, 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” anexanr. 3.
IMSP „Centrul de Sănătate Fundurii Vechi” anexa nr.4 .
IMSP „Centrul de Sănătate Glodeni” anexanr. 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” anexanr. 9.
IMSP „Centrul de Sănătate Sturzovca” anexanr. 10.
Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială și sănătate publică (PreședinteMaican Vladimir).
Președinte al ședinței

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional

VasilePelin

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: consiliu@glodeni.md

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

DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr. 10/15

Cu privire la aprobarea Statelor de personal șistabilirea
Suplimentului pentru performanțe profesionale individuale în
muncă, personalului de conducere ÎM CSR Glodeni pentru anul 2018
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.01-6/25 din 14.11.2017
Consiliul rational Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă statele de personal a Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional
Glodeni”, pentruanul 2018, începînd cu 01.01.2018 (se anexează).
2. Se stabilește suplimentul pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului
de conducere (directorului) a ÎM CSR Glodeni pentru anul 2018:
-

Din sursele CNAM înmărime de 25% din salariul de funcție;

-

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

3. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
pentru protecţia social şi sănătate publică (Președinte dl Vladimir Maican).

Președinte al ședinței

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional

VasilePelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

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

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

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

DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr.10/16

Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect și lucrărilor civile la IP LT „Vasile
Coroban” din cadrul proiectului Reforma învățămîntului în Moldova implementat de
FISM

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.9/12 din 16 noiembrie
2017, demersul Instituției Publice Liceul Teoretic Vasile Coroban, nr.2794 din 24.11.2017,
Procesul-verbal al ședinței focus grupului reprezentanților angajați ai IP L/T Vasile Coroban din
data de 10.10.2017, Procesul – verbal al ședinței focus grupului reprezentanților părinților ai IP
L/T Vasile Coroban din data 11.10.2017.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă lista lucrărilor civile la IP LT Vasile Coroban din cadrul proiectului Reforma
învățămîntului în Moldova implimentat de FISM conform anexei.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor
publice (Președinte dl Valeriu Țarigradschi).
Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Sergiu Mahu

Vasile Pelin

Anexă
La decizia Consiliului raional Glodeni
Nr.10/16 din 08 decembrie 2017

Lista lucrărilor civile la IP LT „Vasile Coroban” din cadrul proiectului Reforma
învățămîntului în Moldova implimentat de FISM

1. Renovarea acoperișului;
2. Renovări interioare: rețele apeduct și canalizare; încălzire, ventilare; echipament, rețele
antiincendiare;
3. Rețele exterioare: apă-canalizare, termice;
4. Reparații în interior: tavane, pereți, podele.

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT

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

OF GLODENI DISTRICT

tel.(373)24922058 fax(373)24922058

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

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

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

DECIZIE
Din 08 decembrie 2017

nr.10/17

Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia
Consiliului rational Glodeni nr. 7/3 din 04 august 2017
În baza articolului XVII al Legii cu privire la protecția civilă nr. 271 – XIII din 9
noiembrie 1994, în scopul îndepliniri de către autoritățile publice a funcțiilor executive și de
dispoziție în vederea prevenirii și acțiunii în situații excepționale, generate de calamitățile
naturale, avarii de mari proporții, catastrofe, incendii, epidemii, epizootii, epifitotiiși de alte
fenomene periculoase, prevederile Legii privind administrația public locală nr.436 – XVI din
28.12.2006, art 59-66 al Legii privind actele normative ale Guvernuluiși ale altor autorități ale
administrației publice central și locale nr. 317-IV din 18.07.2003,
Consiliul rational Glodeni DECIDE:
1.

Se aprobă în nouă redacție componența nominală a Comisiei pentru Situații Excepționale
a raionului Glodeni (conform anexei).
2. În caz de schimbări în componența nominală a comisiei, se consider membri ai comisiei
persoanele noi numite din oficiu.
3. Se abrogă anexa nr. 1 a Decizieinr. 7/3 din 04.08.2017 ˮ Cu privire la aprobarea
modificărilor în decizia Consiliului rational Glodeni,, nr.2/22 din 03 martie 2017.
Președinte al ședinței

Secretar al Consiliului rational Glodeni

Sergiu Mahu

Vasile Pelin.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr. 10/18

Cu privire la înceterea raporturilor de muncă
munc şi
instituirea interimatului în funcţia
func de şef IMSP CS Glodeni
În conformitate cu prevederile art. 43, art. 53 litera a) şi g) al Legii privind administraţia
administra
publică locală nr. 436-XVI
XVI din 28.12.2006, art. 54 alin. (2), art. 55 litera i), art. 68 alin. (2), art.
82 alin. (1) lit. f) al Codului muncii Republicii Moldova (Legea
(Legea nr. 154-XV
154
din 28 martie 2003),
Capitolul III , Secţiunea
ţiunea 1, pct. 18/2), secţiunea
sec iunea 3 pct. 35 al Regulamentului IMSP Centrul de
Sănătate Glodeni
lodeni aprobate prin Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 10/12 din 08.12.2017, din
motivul expirării
rii Contractul Individuial de Muncă
Munc nr. 32 din 01.01.2013 cu dna Ciobanu Viorica,
Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se înceteazăă raporturile de muncă
munc cu dna Ciobanu Viorica - Şef IMSP „Centrul de
Sănătate
tate Glodeni”, din data de 31.12.2017.
2. Se instituie interimatul în funcţia
func de şef
ef IMSP „Centrul de Sănătate
Să ă
Glodeni” cu dna
Ciobanu Viorica începînd cu data de 01.01.2018 pînă
pînă la numirea în funcţie
func a şefului
IMSP CS Glodeni.
3. Preşedintele
edintele raionului, Dl. LEUCĂ
LEUC Ion, va asigura executarea prezentei decizii în
conformitate cu legislaţia
legisla în vigoare.
4. Controlul executării
ării
rii prezentei Decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate pe problemele de drept şi etică (Preşedinte
edinte dl. Maican Ion) şi comisiei
consultative de specialitate pentru protecţia
protec socială şşi sanătate
ătate publică
public (Preşedinte dl
Maican Vladimir).

Preşedintele şedinţei
ei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Sergiu Mahu

Vasile Pelin

Articolul 82. Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu
depind de voinţa părţilor
Contractul individual de muncă încetează în circumstanţe ce nu depind de
voinţa părţilor în caz de:
f) expirare a termenului contractului individual de muncă pe durată determinată –
de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazului cînd raporturile de muncă
continuă de fapt şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor, precum şi a
cazului prevăzut la art. 83 alin. (3);

(Extras din Codului muncii Republicii Moldova
( Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003 )

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI
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DECIZIE
din 08 decembrie 2017

nr.10/19

Cu privire la acceptarea și distribuirea unui autovehicol
parvenit din ajutor umanitar prin donație benevolă

În conformitate cu prevederile art.43,74 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 nr.1491 din 28.11.2002 cu
privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, Hotărîrii Guvernului nr.663 din 03.06.2003
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire și evidență a
ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, procesului-verbal de predare - primire nr.II/21625
din 24.11.2017 și nr.442 02/1-16 din 26 noiembrie 2017 încheiat între de Județul Bistrița-Năsăud prin
intermediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și raionul Glodeni prin Consiliul raional Glodeni,
procesului-verbal al comisiei pentru ajutoare umanitare din 28 noiembrie 2017,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă ajutorul umanitar parvenit prin donație benevolă de la Județul Bistrița-Năsăud prin
intermediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în adresa raionului Glodeni prin Consiliul
raional Glodeni a bunului mobil vehicul de intervenție tip 4B, marca AUDI, număr șasiu
WAUZZZ4BX5N021443, culoare alb, data primei înmatriculării 22.02.2005, conform
Certificatului de înmatriculare partea a II-a ( Caretea de identitate a autovehicului) nr.VZ
181 298, înmatriculat provizoriu în România sub nr. BN 04274 cu o valoare totală estimată de
4800,00 EURO.

2. Se aprobă Planul de distribuire a ajutorului umanitar parvenit prin donație benevolă de la

Județul Bistrița-Năsăud prin intermediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în adresa
raionului Glodeni prin Consiliul raional Glodeni a bunului mobil vehicul de intervenție tip 4B,
marca AUDI, număr șasiu WAUZZZ4BX5N021443, culoare alb, data primei înmatriculări
22.02.2005, conform Certificatului de înmatriculare partea a II-a (Caretea de identitate a
autovehicului) nr.VZ 181 298, înmatriculat provizoriu în România sub nr. BN 04274 cu o
valoare toatală estimată de 4800,00 EURO Inspectoratului de Poliție Glodeni, conform anexei nr.1
3. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Preşedinte al şedinţei

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
Anexa nr.1
la Decizia Cnsiliului raional Glodeni
nr. 10/19 din 08 decembrie 2017

Planul
de distribuire a ajutorului umanitar parvenit prin donație benevolă de la Județul Bistrița
Năsăud prin intermediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în adresa raionului
Glodeni prin Consiliul raional Glodeni .
Nr.
d/o

Denumirea și adresa juridică a
beneficiarului, telefon, numele
conducătorului sau persoanei
responsabile

Denumirea bunurilor
distribuite

Cantitatea buc.

1

2

3

4

1

Inspectoratul de Poliție
Glodeni, or. Glodeni,
str. Tricolorului nr.4,
tel.024922880

Vehicul de intervenție tip
4B, marca AUDI, număr
șasiu
WAUZZZ4BX5N021443,
culoare alb, data primei
înmatriculări 22.02.2005,
conform Certificatului de
înmatriculare partea a II-a
( Caretea de identitate a
autovehicului) nr.VZ
181 298, înmatriculat
provizoriu în România
sub nr. BN 04274 cu o
valoare totală estimată de
4800,00 EURO

Temeiul sau
principiul distribuirii
(cerere, demers, nr.,
data, cine a
coordonat)
5

1
Demersul
Inspectoratului
de Poliție
Glodeni nr.8704
din 28.11.2017
vizat de
Președintele
raionului
Glodeni

REPUBLICA

MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT
GLODENI

DIRECTORATE OF EDUCATION,
YOUTH AND SPORT

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,4

MD 4901, Glodeni, Suveranității street, 4

tel.(373)2492-27-48 fax:(373)2492-27-48

tel.(373)2492-27-48 fax:(373)2492-27-48

E-mail: dirglodeni@gmail.com

E-mail: dirglodeni@gmail.com

DECIZIE

din 08 decembrie 2017

nr. 10/20

Cu privire la stabilirea îndemnizaţiei
de conducere a personalului de conducere
din instituţiile de învăţămînt din raionul
Glodeni pentru anul de studii 2017-2018”

În conformitate cu prevederile articolul 43 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, tabelul 2 „Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile
didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar” şi tabelul 5 „Criteriile şi
modul de raportare a instituţiilor şi organizaţiilor din învăţămîntul public la categorii de
remunerare a conducătorilor şi specialiştilor”, din anexa 1 „Condiţiile de salarizare pentru
cadrele didactice şi alte categorii de personal din instituţiile şi organizaţiile de învăţămînt
preuniversitar” a Hotărîrii Guvernului RM Nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de
salarizare a personalului din unităţile bugetare” , Demersurile conducătorilor instituţiilor de
învăţămînt sînt anexate;

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.

Se aprobă mărimea îndemnizaţiei de conducere personalului de conducere din
instituţiile de învăţămînt din raionul Glodeni pentru anul de studii 2017 – 2018,
după cum urmează:

•

IP LT „ Vasile Coroban” Glodeni – categoria instituţiei II

-

director - Leucă Liliana - 40 %
director adjunct Pîntea Elena – 25 %
director adjunct Stoica Zinaida – 25 %
director adjunct Fortună Eugenia – 25 %

•
-

IP LT „ Lev Tolstoi” Glodeni – categoria instituţiei II
director – Gladîş Vasile - 40%
director adjunct Niculiţa Liudmila – 25 %
director adjunct Vasilovschi Nadejda – 25 %
director adjunct Şmuli Liudmila – 25 %
director adjunct Ştefanschi Natalia – 25 %

•

IP LT Balatina – categoria instituţiei II
- Director – Cechină Elena– 40%
- director adjunct – Vişchiu Liudmila – 25%
- director adjunct – Vișchiu Olga– 25%
- director adjunct – Gurămultă Tatiana – 25%

•

IP Gimnaziul Cuhneşti– categoria instituţiei IV
Director – Furdui Vladimir – 20%
- director adjunct – Ceban Mariana – 15%
- director adjunct – Ciornîi Angela – 15%

•

IP Gimnaziul Cobani– categoria instituţiei IV
- director - Albu Nicolae - 20 %
- director adjunct - Dănilă Galina – 15 %
- director adjunct - Dănilă Iulia – 15 %

•

IP Gimnaziul Limbenii Vechi- categoria instituţiei IV

- director - Mura Antonina - 20 %
- director adjunct - Cebotari Natalia – 15 %
- director adjunct – Roman Maria – 15 %

•

IP Gimnaziul Sturzovca nr. 1 - categoria instituţiei lV
- director - Dragot Valentina - 20 %
- director adjunct - Cristea Larisa – 15 %
- director adjunct – Harabari Stela – 15 %

•

IP Gimnaziul Hîjdieni - categoria instituţiei III
- director interimar - Grama Daniela - 25 %
- director adjunct - Surujiu Olga – 20 %
- director adjunct – Pogor Eugenia – 20 %

•

IP Gimnaziul Danu - categoria instituţiei IV
- director - Popov Victor - 20 %
- director adjunct - Rotari Marina – 15 %
- director adjunct – Cucereavaia Maria – 15 %

•

•

IP Gimnaziul „ Dimitrie Cantemir” Glodeni – categoria instituţiei lV
- Director – Vasilos Djeta – 20%
- Director adjunct – Nemerenco Viorica – 15 %
- Director adjunct - Strechi Oxana – 15 %

IP Gimnaziul Ciuciulea - categoria instituţiei III
- director - Iaţcu Veronica - 25 %
- director adjunct - Curuliuc Rodica – 20 %

•

director adjunct – Calistru Elena – 20 %

IP Gimnaziul Fundurii Vechi- categoria instituţiei IV
- director - Pogurschi Valeriu - 20%
- director adjunct - Odagiu Tamara – 15 %
- director adjunct – Cotună Ana – 15%

-

director adjunct – Cercenco Emilia – 15 %

•

IP Gimnaziul Petrunea - categoria instituţiei IV
- director - Lazări Zinaida - 20 %
- director adjunct - Ivanciuc Igor – 15 %

-

director adjunct – Guțuleac Feodora – 15 %

•

IP Gimnaziul Iabloana nr.1- categoria instituţiei lV
- Director – Mîrza Irina – 20%
- Director adjunct – Bogaci Lucia – 15 %

•

IP Gimnaziul Iabloana - categoria instituţiei lV
- Director – Glinschi Lidia – 20%
- Director adjunct – Groza Larisa – 15 %
IP Gimnaziul Sturzovca - categoria instituţiei lV
- Director – Crucichevici Zoia – 20%
- Director adjunct – Maximenco Aliona – 15 %
- Director adjunct – Pleșca Natalia – 15 %

•

•

IP Gimnaziul Ustia - categoria instituţiei lV
- Director – Ursachi Viorica – 20%
- Director adjunct – Ursachi Elena – 15 %
- Director adjunct – Balanici Eugenia – 15 %

•

IP Gimnaziul Cajba - categoria instituţiei lV
- Director – Gîrlă Elena – 20%
- Director adjunct – Graur Galina – 15 %
- Director adjunct – Buzdugan Elena – 15 %

•

IP Gimnaziul Viişoara - categoria instituţiei lV
- Director – Gurău Lilia – 20%
- Director adjunct – Bordian Veronica – 15 %
- Director adjunct – Nimerencu Viorica – 15 %

•

IP Gimnaziul „V.Coroban” Camenca - categoria instituţiei lV
- Director – Rusu Oleg – 20%
- Director adjunct – Liudmila Gheţu – 15 %

•

IP Gimnaziul Limbenii Noi - categoria instituţiei lV
- Director – Naforniţa Vera – 20%

-

Director adjunct –– Tarnovschi Mihail - 15 %
Director adjunct - Șatic Clavdia – 15 %

•

IP Gimnaziul Duşmani - categoria instituţiei lV
- Director – Istrati Ion – 20%
- Director adjunct – Aniță Oxana - 15 %
- Director adjunct – Istrati Domnica – 15 %

•

Şcoala primară-grădiniţă Funduri Noi – categoria instituţiei Vl
- Director- Semac Eugenia – 15 %

•

Şcoala primară-grădiniţă Clococenii Vechi – categoria instituţiei Vl
- Director - Ilcu Tamara– 15 %

• Centrul de creaţie a copiilor Glodeni – categoria instituţiei V
- Director - Ştepa Lidia - 15 %
- Director adjunct Gherlih Lidia – 10 %
• Şcoala sportivă Glodeni – categoria instituţiei II
- Director - Tudos Ivan - 20 %
- Director adjunct – Saulea Gheorghe- 15 %
• Stadionul Central Glodeni
- director - Vasilovschii Alexandru - 15 %
• Serviciul de asistenţă psihopedagogică
- Director – Guţuleac Dumitru – 30 %.

2.

Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate pentru

activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Sergiu Mahu

Vasile Pelin

REPUBLICA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

РЕСПУБЛИКА

МОЛДОВА

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ
МД 4901, г Глодень, ул.Суверанитэций,2
Тел 2-20-58
факс 2-20-57

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
Tel. 2-20-58 fax 2-20-57

DECIZIE
Din 08 decembrie 2017

10/21

Cu privire la aprobarea Programului Teritorial
de combatere a hepatitelor virale B, C, D
pentru anii 2017- 2021.
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, Legii nr.10-XVI din
03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (MO , nr 67,2009, art.183)
implimentării prevederilor Hotărîrii Parlamentului RM nr.82 din 12.04.2017 privind aprobarea
strategiei naționale de control al bolilor netransmisibile pentru anii 2012-2020 ( MO, nr.126-129 din
22.06.2012) a HG nr.342 din 26.05.2017 ” Privind aprobarea Programului Naţional de combatere a
hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017 - 2021 „ precum și în scopul reducerii morbidității și
mortalității populației raionului prin hepatite virale ,Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se aprobă Programul Teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C,D pentru anii
2017- 2021( conform anexei ).
2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice din teritoriu (IMSP CS, IMSP SR),
vor înteprinde activitățile medicale necesare pentru asigurarea îndeplinirii
obiectivelor prezentului program, inclusiv organizarea depistării active a bolnavilor
cu hepatite virale B, C şi D acute şi cronice, efectuarea diagnosticului specific şi
asigurarea tratamentului bolnavilor în secţiile şi Instituţiile medico-sanitare
specializate conform Protocoalelor Clinice Naţionale.
3. Se stabileste că finanțarea programului respectiv se va efectua în limitele mijloacelor
bujetului național precum și din alte surse finanțate conform legislației în vigoare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecția socială și sănătate publică (Președinte dl Vladimir
Maican).

Președintele ședinței

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA

MOLDOVA

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

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

PROCESUL – VERBAL NR.10
Din 08 decembrie 2017
[ al şedinţei ordinare a Consiliului raional Glodeni ]
Total membri ai Consiliului -33 , din ei prezenţi -29, absenţi motivat -3 , nemotivat–1.
( lista se anexează ).
Preşedintele şedinţei dl Sergiu Mahu.
Consilierul raional , care va semna deciziile în caz că preşedintele şedinţei va fi incompatibil de a
le semna – d. Vitali Dichi .
ORDINEA DE ZI :
1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru a.2018 în prima lectură.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
2. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017, aprobat prin deciziile CR
nr.6/1 și 6/2 din 8.12.2016 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 , nr. 279 din
16.12.2016, corelat prin deciziile CR nr.1/1 din 26.01.2017 și nr. 3/1 din 5.05.2017.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
3. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat prin deciziile
Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia
Consiliului raional nr.1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
4. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional și Aparatului
Președintelui raionului Glodeni pentru trimestru I al a. 2018.
Raportor: dna Ina Stavinschi, șef interimar al secției administrație publică.
5. Cu privire la aprobarea concediilor pentru anul 2018 .
Raportor: d. Natalia Bogaci, specialist principal în problemele resurse umane.
6. Cu privire la vînzarea - cumpărarea , primirea - transmiterea spaţiului locativ în
proprietate privată.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
7. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.10/13 din 17
septembrie 2015.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
8. Cu privire la modificarea unor contracte de comodat.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
9. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în administrare, cu titlu gratuit, de la
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la instituțiile publice din domeniul
învățămîntului.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.

10. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe – rezervoare de apă potabilă cu volumul
de 500 m3 și sistem de aprovizionare cu apă potabilă - Zona III de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială orașul
Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
Întrerupere.
11. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru a.2018 în a doua lectură.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
12. Cu privire la coordonarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Instituțiilor
Medico-Sanitare Publice din raionul Glodeni.
Raportor: șefii IMSP din raionul Glodeni.
13. Cu privire la salarizarea pentru anul 2018 a personalului de conducere din IMSP din
raionul Glodeni.
Raportor: șefii IMSP din raionul Glodeni.
14. Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din
raionul Glodeni.
Raportor: șefii IMSP din raionul Glodeni.
15. Cu privire la aprobarea Statelor de personal și stabilirea suplimentului pentru
performanțe profesionale individuale în muncă, personalului de conducere ÎM CSR
Glodeni pentru anul 2018.
Raportor: dl Iurie Buzatu, director ÎM CSR Glodeni.
16. Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect și lucrărilor civile la IP LT „Vasile
Coroban” din cadrul proiectului Reforma învățămîntului în Moldova implementat de
FISM.
Raportor: dna Liliana Leucă, drector al Liceului Teoretic Vasile Coroban.
17. Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului raional Glodeni nr.7/3 din
04 august 2017.
Raportor: dl Eduard Ceban, Șef secție situații Excepționale raionul Glodeni.
18. Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și instituirea interimatului în funcția de
șef al IMSP CS Glodeni.
Raportor: d. Natalia Bogaci, specialist principal în problemele resurse umane.
19 . Cu privire la acceptarea și distribuirea unui autovehicol parvenit din ajutor umanitar
prin donație benevolă.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
20 . Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a personalului de conducere din
instituțiile de învățămînt din raionul Glodeni pentru anul de studii 2017-2018.
Raportor: dl Tudor Casauțan, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.
21 . Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de combatere a hepatitelor virale
B,C,D pentru anii 2017-2021.
Raportor: dna Viorica Ciobanu, șef IMSPCS Glodeni .
Declarații, interpelări .
AU VOTAT : pro – 29 ; contra –0 ; s-au abţinut – 0 .

1. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru a.2018 în prima
lectură.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
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 decembrie 2006 privind administratia publică 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 raional Glodeni
DECIDE:
4. Se aprobă bugetul raional Glodeni pe anul 2018 la venituri în sumă de 129993,1 mii lei şi
cheltuieli în sumă de 129300,7 mii lei cu sold bugetar (excedent) în sumă de 692,4 mii lei
drept sursă de finanțare (rambursarea împrumutului recreditat) în sumă de 692,4 mii lei
5. Sinteza indicatorilor generali si sursele de finanțare ale bugetului raional se prezintă în anexa
nr. 1
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialiate
pentru activități economic-financiare (Președinte dl Ion Movilă).

AU VOTAT : pro –27 ; contra – 0; s-au abţinut –2 .
2. S-A EXAMINAT : Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017, aprobat prin
deciziile CR nr.6/1 și 6/2 din 8.12.2016 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 , nr. 279 din
16.12.2016, corelat prin deciziile CR nr.1/1 din 26.01.2017 și nr. 3/1 din 5.05.2017.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397 – XV din 16
octombrie 2003 cu modificările ulterioare, art. 55, alin. (5) din Legea finanțelor publice și
responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de Stat pentru anul
2017 nr. 279 din 16.12.2016 , anexa nr.5, ( volumului transferurilor de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru anul 2017 cu referire la Consiliul raional Glodeni); circularei Ministerului
Finanțelor nr. 06/2-07 din 23.12. 2016, Legii cu privire la modificarea și completarea Legii
bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 230 din 10.11.2017, circularei Ministerului Finanțelor nr.
06/2-07 din 16.11.2017,Consiliul raional Glodeni
Decide:
1. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii nr. 279 din 16.12.2016, partea de
venituri a bugetului raional Glodeni pe anul 2017, după cum urmează:
1.2 În anexa nr.1a decizia nr. 3/1 din 05.05.2017 ”Sinteza indicatorilor generali si sursele de
finanțare ale bugetului raional Glodeni peanul 2017”. se substituie următorii indicatori:
- Venituri - suma ,,110353,6 mii lei” se substituie cu suma ” 112358,0 mii lei”,
- Inclusiv transferuri de la bugetul de stat - suma “103634,1 mii lei” se substituie cu suma
”105638,5 mii lei” ( Suma transferurilor cu destinație specială pentru învățămînt a fost
suplimentată cu 1872,9 mii lei în legătură cu majorarea cheltuielilor de personal
începînd cu 01.09.2017, transferurilor cu destinație specială pentru școala sportivă a
fost suplimentată cu 35,6 mii lei în legătură cu majorarea cheltuielilor de personal
începînd cu 01.09.2017, suma transferurilor cu destinație specială pentru asistența
socială a fost diminuată cu 239,1 mii lei în legătură cu micșorarea numărului de copii
adoptați și cei aflați sub tutelă, micșorarea numărului tinerilor specialiști preconizați
inițial pentru acordarea îndemnizațiilor; alte transferuri curente cu destinație generală

au fost suplimentate cu suma de 6,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor effectuate în
anul 2016 din contul veniturilor proprii (îndemnizații la transport) ,
- Cheltuieli, total – suma ,, 109629,8 mii lei” se substituie cu suma de ”111634,2 mii lei
2.1În anexa nr. 1 a deciziei nr. 3/1 din 05.05.2017 ”Componenta veniturilor bugetului
raional Glodeni pentru anul 2017”:
a) Resurse bugetare -suma de ”109629,8 mii lei” de substituie cu suma de ”111634,2 mii lei;
e) Veniturile bugetului raional - suma de ”110353,6 mii lei” se substituie cu suma de ”112358,0
mii lei;
f) Venituri generale - suma de ”108641,0 mii lei” se substituie cu suma de ”110645,4 mii lei;
g) Transferurile primite de la bugetul de stat – suma “ 103634,1 mii lei “ se substituie cu
suma “105638,5 mii lei”( +2004.4 mii lei) și anume:
- Transferurile cu destinație specială - suma de ”72046,8 mii lei” se substituie cu suma de
”73931.6 mii lei” ( +1872.9 mii lei),
- Transferurile cu destinație specială pentru școala sportivă- suma de ”1496,7 mii lei” se
substituie cu suma de ”1532,3 mii lei” ( +35,6 mii lei),
- Transferurile cu destinație specială pentru asistența social - suma de ”2010,6 mii lei” se
substituie cu suma de ”1771,5 mii lei” ( -239,1 mii lei),
- Transferurile cu destinație specială pentru cazangeria IP G Danu - ( +329,0 mii lei),
- Alte transferuri curente cu destinație generală - suma de ”208,7 mii lei” se substituie cu
suma de ”214,7 mii lei” ( +6,0 mii lei),
2.2. În anexa nr. 2 a deciziei Consiliului raional nr.3/1 din 05.05.2017 ”Resursele si
cheltuielile bugetului raional Glodeni conform clasificației funcționale și pe programe
pentru anul 2017”se substituie următorii indicatori:
a) Cheltuieli recurente - total general suma de ,,109629,8 mii lei “ , se substituie cu sumade ,,
111634,2 mii lei”, (+2004,4 mii lei), inclusive pe grupe principale:
- ”Cultura, sport, tineret, culte și odihnă” – resurse – total – suma de ”5876,0 mii lei” se
substituie cu suma de ”5911,6 mii lei” (+35,6)
- ”Învățămînt” – resurse-total – suma de ”76388,3 mii lei” se sudstituie cu suma de ”78596,2 mii
lei”, (+2207,9)
- ”Protecția socială” – resurse – total – suma de ”10660,1 mii lei” se sudstituie cu suma de
”10421,0 mii lei”, (-239,1)
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).
Variantele modificate a anexelor 1, 2, 3, 5, se anexeaza la prezenta decizie.
AU VOTAT : pro – 27 ; contra –0 ; s-au abţinut –2 .
3. S-A EXAMINAT : Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017,
aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin
decizia Consiliului raional nr.1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.

AU VOTAT : pro – 27 ; contra – 0; s-au abţinut –2 .
4. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului
raional și Aparatului Președintelui raionului Glodeni pentru trimestru I al a. 2018.
Raportor: dna Ina Stavinschi, șef interimar al secției administrație publică.
În conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Glodeni şi Aparatului
Preşedintelui raionului pentru trimestrul I anul 2018 (conform anexei).
4. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept și etică ( președinte dl.Ion Maican).
AU VOTAT : pro –27 ; contra – 0; s-au abţinut –2 .
5. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea concediilor pentru anul 2018 .
Raportor: d. Natalia Bogaci, specialist principal în problemele resurse umane.
În conformitate cu art. 82, alin. (2), al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI 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 :
3. Se aprobă programul concediilor pe anul 2018 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).
4. 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 2018 atribuţiile secretarului pe durata concediului sau a
unei lipse îndelungate motivate a secretarului Consiliului raional Glodeni.
AU VOTAT : pro – 27 ; contra – 0; s-au abţinut –2 .
6. S-A EXAMINAT : Cu privire la vînzarea - cumpărarea , primirea - transmiterea
spaţiului locativ în proprietate privată.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
În conformitate cu art. 43 , alin. (1) , e), al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006 , art 4, 7 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324 – XII
din 10.03.1993, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cererilor depuse şi
documentele examinate la şedinţa Comisiei privind privatizarea fondului de locuinţe ( proces verbal nr. 3 din 20 noiembrie 2017),
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se transmite în proprietate privată spaţiul locativ normativ cu achitarea a 100 % din cost,
conform anexei nr.1.
2.Preşedintele raionului să încheie contractele de vînzare – cumpărare , transmitere – primire a
locuinţelor în proprietate privată , conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

3. Executarea prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului Glodeni.
AU VOTAT : pro – 27 ; contra –0 ; s-au abţinut – 2.
7. S-A EXAMINAT : Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni
nr.10/13 din 17 septembrie 2015.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,
Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.10/13 din 17 septembrie 2015,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.10/13 din 17 septembrie 2015
,, Cu privire la instituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuinte,, după cum urmează :
-

pct.5, alin.6 ,,Serjantu Valeriu,, se substituie prin sintagma ,,Șaban Denis,,.

2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept și etică (Președinte dl Ion Maican).
AU VOTAT : pro –27 ; contra – 0; s-au abţinut –2 .
8. S-A EXAMINAT : Cu privire la modificarea unor contracte de comodat.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
În conformitate cu prevederile art.43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436–
XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, art.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 cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25.02.1998, demersului IMSP
CS Cobani nr.57 din 03.11.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea contractului de comodat din 12.11.2010, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și IMSP CS Cobani la încăperile izolate cu numărul cadastral
4822105.048.01.001 , conform anexei nr.1
.
2. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „ Cadastru” de a efectua modificările respective
în Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
3 .Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).

AU VOTAT : pro – 27 ; contra –0 ; s-au abţinut –2 .
9. S-A EXAMINAT : Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în administrare, cu
titlu gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la instituțiile publice
din domeniul învățămîntului.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
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 di 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 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523XIV din 16.07.1999, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului IP Gimnaziul
,,Dimitre Cantemir,, nr.680 02/1-77 din 25.05.2017, demersului IP Gimnaziul ,, Vasile Coroban,,
Camenca nr.679 02/1-77 din 25.05.2017, demersului IP Gimnaziul Ustea nr.668 02/1-77 din
25.05.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziul ,,Dimitre Cantemir,,, conform anexei nr.1.
2.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Gimnaziul ,,Vasile Coroban,, din s. Camenca , conform anexei nr.2.
3.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziul Ustea, conform anexei nr.3.
4.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Gimnaziul Viișoara, conform anexei nr.4.
5.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Gimnaziu Iabloana (rom) , conform anexei nr.5.
6.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică
Gimnaziul Iabloana (rus) , conform anexei nr.6.
7. Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Gimnaziul Cajba, conform anexei nr.7.
8. Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de folosință temporară de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Instituția
Publică Gimnaziul Dușmani, conform anexei nr.8.
9.Se instituie comisia de transmitere din următoarele persoane:
ALBU Oxana
- președinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala - secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Nicolaev Fevronia - membru al comisiei, șef interimar al Direcției Finanțe

Cojocaru Larisa
Bucatca Maria din oficiu
din oficiu

- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
membru al comisiei, contabil-șef al Președintele raionului Glodeni
- membru al comisiei, director al instituției publice
- membru al comisiei, contabil-șef al instituției

10. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).
AU VOTAT : pro –27 ; contra –0 ; s-au abţinut – 2.
10. S-A EXAMINAT : Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe – rezervoare de apă
potabilă cu volumul de 500 m3 și sistem de aprovizionare cu apă potabilă - Zona III de la
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială
orașul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
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 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 16.07.1999,
Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, Deciziei Consiliului orășenesc Glodeni
nr.6/7 din 21.08.2015, Dispoziției Primăriei or. Glodeni nr.87 din 27.10.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public mijloc fix – rezervor de apă
potabilă cu volumul de 500 m3, cu valoarea inițială de 1370299,79 lei finanțat din FEN în cadrul
proiectului ,, Restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă în or. Glodeni,, amplasat în or.
Glodeni de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativteritorială orașul Glodeni, conform anexei nr.1.
2.Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public mijloc fix – sistem de
aprovizionare cu apă potabilă - Zona III, cu valoarea inițială de 1976342,00 lei finanțat din FEN
în cadrul proiectului ,, Restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă în or. Glodeni,, amplasat
în or. Glodeni de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativteritorială orașul Glodeni, conform anexei nr.1.
3. Se instituie comisia de transmitere a mijloacelor fixe– rezervor de apă potabilă cu volumul de
500 m3 și sistem de aprovizionare cu apă potabilă -Zona III în următoarea componenţă:
Brațișevschi Oleg
- preşedinte al comisiei, viceprimar al orașului Glodeni
Țarigradschi Victor - membru al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Nicolaev Fevronia
– membru al comisiei, șef- interimar al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa
- membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Bucatca Maria
- membru al comisiei, contabil-şef al Președintelui raionului Glodeni
Bodean Aureliu
- membru al comisiei, șef secția CGCD
Semenco Ana
- membru al comisiei, contabil-şef al Primăriei or. Glodeni
Tărnă Marian
– membru al comisiei, specialist în construcții și drumuri, Arhitect
Gușan Daniel
– membru al comisiei, inginer șef ÎM Servicii Comunale Glodeni
– membru al comisiei, director ÎM Servicii Comunale Glodeni
Guțol Anatolie
Ursachi Mihail
– membru al comisiei, Contabil- șef ÎM Servicii Comunale Glodeni
Cohanovschi Alexandru - membru al comisiei, ÎM Servicii Comunale Glodeni

4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (președinte dl.Movilă Ion), pentru protecția mediului,
amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice ( președinte dl. Țarigradschi Valeriu ).
AU VOTAT : pro –28 ; contra –0 ; s-au abţinut – 1.
Întrerupere
11. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru a.2018 în a doua
lectură.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
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 decembrie 2006 privind administratia publică 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 raional Glodeni
Decide:
2. Se aprobă:
1.1 Bugetul raional Glodeni pe anul 2018 la venituri în sumă de 129993,1 mii lei şi cheltuieli
în sumă de 129300,7 mii lei cu sold bugetar (excedent) în sumă de 692,4 mii lei drept sursă de
finanțare (rambursarea împrumutului recreditat) în sumă de 692,4 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 2018, care se prezintă în anexa nr.3.
1.5. Sinteza proiectelor de reparatii capitale ale instituțiilor bugetului raional Glodeni pentru
anul 2018, 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 2018 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.. Programul privind repartizarea transferurilor pentru infrastructura drumurilor de
interes raional pe anul 2018 se prezintă în anexa nr. 10.
1.12. Fondul de Rezervă pe anul 2018 în sumă de 450,0 mii lei.
2. Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2018 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 Fevronia Nicolaev, Șef interimar Direcția 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 stat la 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.
8. 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.
9. Prezenta decizie întră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).
AU VOTAT : pro –29 ; contra –0 ; s-au abţinut –0 .
12. S-A EXAMINAT : Cu privire la coordonarea Regulamentelor de organizare și
funcționare a Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Glodeni.
Raportor: șefii IMSP din raionul Glodeni.
În conformitate cu art. 43, al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, prevederile ord. MS nr.1086 din 30.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a prestatorilor de servicii de sănătate’’ în baza demersurilor IMSP
CS Glodeni, IMSP CS din raion şi IMSP SR Glodeni,
ConsiliulraionalGlodeniDECIDE :
2. Se acceptă Regulamentele de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare
Publice din raionul Glodeni după cum urmează:
2.1 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de SănătateGlodeni (anexa nr. 1).

2.2 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de SănătateBalatina (anexa nr. 2).
2.3 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Cobani (anexa nr. 3).
2.4 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Hîjdieni (anexa nr. 4).
2.5 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Iabloana (anexa nr. 5).
2.6 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Ciuciulea (anexa nr. 6).
2.7 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Limbenii Vechi (anexa nr. 7).
2.8 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate FunduriiVechi ( anexa nr. 8).
2.9 Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul
de Sănătate Sturzovca ( anexa nr. 9).
1.10 Regulamentul Instituție Medico-Sanitare Publice ,, Spitalul rational Glodeni’’( anexa nr.
10).
2. Se abrogă decizia Consiliului raional Glodeni nr. 4/3 din 02.06.2017.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială și sănătate publică (Președinte Maican Vladimir).
AU VOTAT : pro –29 ; contra –0 ; s-au abţinut –0 .
13. S-A EXAMINAT : Cu privire la salarizarea pentru anul 2018 a personalului de
conducere din IMSP din raionul Glodeni.
Raportor: șefii 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 în cadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistentă medical aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.837 din 06.07.2016, deasemenea luînd în
consideratie prevederile Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice, aprobate de Consiliul
rational Glodeni, deciziile Consiliilor administrative ale IMSP Centrele de sănătate din raionul
Glodeni, demersurile IMSP CS din raionul Glodeni si IMSP SR Glodeni,
Consiliul rational Glodeni DECIDE:
3. Pentru anul 2018, începînd cu 01.01.2018:
• 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 2018.
- 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 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată angajatilor institutiei.
• IMSP CS Glodeni:
- se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe profesionale în muncă50% și activitate prin cumul conform specialității în volum de 0.5 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 2018.
- 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 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
- 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 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
- se aprobă la cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familie Sef IMSP CS LimbeniiVechi
cu retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată angajatilor institutiei.
• IMSP CS Fundurii Vechi:
- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS FunduriiVechi ,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2018.
- se aprobă cumularea functiei de 0.5 salariu de medic de familieSef IMSP CS FunduriiVechi cu
retribuirea muncii conform orelor real lucrate pentru anul 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
- se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe individuale în muncă pînă
la 50% din salariu de funcţie – contabilului pentru anul 2018.
-se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere în
marimi proportionale cu cota medie real achitată 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 2018.
- 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 2018.
- se aprobă acordarea ajutorului material si a premiului banesc personalului de conducere in
marimi proportionale cu cota medie real achitată angajatilor institutiei.
•
-

IMSP Spitalul Raional Glodeni:
Se aprobă salariile de funcție personalului de conducere pentru anul 2018, în
conformitate cu volumul surselor financiare estimative pentru anul 2018, în sumă de
25 160,9 mii lei, inclusiv:
3- Din contractul cu CNAM, în sumă de 23 948,1 mii lei
4- 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

-

se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe profesionale
individuale în muncă personalului de conducere, pentru anul 2018
4. Director IMSP SR Glodeni
- 50%
5. Vicedirector medical
- 50%
6. Contabil șef
-25%
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 2018.
se aprobă lucrul prin cumul pe specialitate, directorului și vicedirectorului medical pentru
anul 2018, după cum urmează:
3. N. Guriev – Director IMSP SR Glodeni – 0,5 salariu de medic chirurg în secția
chirurgie
4. V. Lazari _ Vicedirector medical IMSP SR Glodeni – 0,5 salariu de medic
infecționist în secția boli infecțioase.

-

-

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

AU VOTAT : pro –29 ; contra –0 ; s-au abţinut –0 .
14. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituțiilor MedicoSanitare Publice din raionul Glodeni.

Raportor: șefii IMSP 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, în baza demersurilor
IMSP CS Glodeni , IMSP CS din raion şi IMSP SR Glodeni,
Consiliul rational GlodeniDECIDE :
2. Se aprobă statele de personal ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate din raionul Glodeni , pentru anul 2018, începînd cu 01.01.2018, după cum
urmează:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3

IMSP „Centrul de Sănătate Balatina” anexa nr.1 .
IMSP „Centrul de Sănătate Ciuciulea” anexa nr.2 .
IMSP „Centrul de Sănătate Cobani” anexanr. 3.
IMSP „Centrul de Sănătate Fundurii Vechi” anexa nr.4 .
IMSP „Centrul de Sănătate Glodeni” anexanr. 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” anexanr. 9.
IMSP „Centrul de Sănătate Sturzovca” anexanr. 10.
Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială și sănătate publică (PreședinteMaican Vladimir).

AU VOTAT : pro –27 ; contra –0 ; s-au abţinut –0(2 consilieri n-au participat la procesul
de votare) .
15. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea Statelor de personal și stabilirea
suplimentului pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului de
conducere ÎM CSR Glodeni pentru anul 2018.
Raportor: dl Iurie Buzatu, director ÎM CSR Glodeni.
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.01-6/25 din 14.11.2017
Consiliul rational Glodeni DECIDE:
4. Se aprobă statele de personal a Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional
Glodeni”, pentruanul 2018, începînd cu 01.01.2018 (se anexează).
5. Se stabilește suplimentul pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului
de conducere (directorului) a ÎM CSR Glodeni pentru anul 2018:
-

Din sursele CNAM înmărime de 25% din salariul de funcție;

-

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

6. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
pentru protecţia social şi sănătate publică (Președinte dl Vladimir Maican).

AU VOTAT : pro –29 ; contra –0 ; s-au abţinut – 0.
16. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect și lucrărilor civile
la IP LT „Vasile Coroban” din cadrul proiectului Reforma învățămîntului în Moldova
implementat de FISM.
Raportor: dna Liliana Leucă, drector al Liceului Teoretic Vasile Coroban.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.9/12 din 16 noiembrie
2017, demersul Instituției Publice Liceul Teoretic Vasile Coroban, nr.2794 din 24.11.2017,
Procesul-verbal al ședinței focus grupului reprezentanților angajați ai IP L/T Vasile Coroban din
data de 10.10.2017, Procesul – verbal al ședinței focus grupului reprezentanților părinților ai IP
L/T Vasile Coroban din data 11.10.2017.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
3. Se aprobă lista lucrărilor civile la IP LT Vasile Coroban din cadrul proiectului Reforma
învățămîntului în Moldova implimentat de FISM conform anexei.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor
publice (Președinte dl Valeriu Țarigradschi).
AU VOTAT : pro – 29 ; contra – 0; s-au abţinut –0 .
17. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului raional
Glodeni nr.7/3 din 04 august 2017.
Raportor: dl Eduard Ceban, Șef secție situații Excepționale raionul Glodeni.
În baza articolului XVII al Legii cu privire la protecția civilă nr. 271 – XIII din 9
noiembrie 1994, în scopul îndepliniri de către autoritățile publice a funcțiilor executive și de
dispoziție în vederea prevenirii și acțiunii în situații excepționale, generate de calamitățile
naturale, avarii de mari proporții, catastrofe, incendii, epidemii, epizootii, epifitotiiși de alte
fenomene periculoase, prevederile Legii privind administrația public locală nr.436 – XVI din
28.12.2006, art 59-66 al Legii privind actele normative ale Guvernuluiși ale altor autorități ale
administrației publice central și locale nr. 317-IV din 18.07.2003,
Consiliul rational Glodeni DECIDE:
4. Se aprobă în nouă redacție componența nominală a Comisiei pentru Situații Excepționale
a raionului Glodeni (conform anexei).
5. În caz de schimbări în componența nominală a comisiei, se consider membri ai comisiei
persoanele noi numite din oficiu.
6. Se abrogă anexa nr. 1 a Decizieinr. 7/3 din 04.08.2017 ˮ Cu privire la aprobarea
modificărilor în decizia Consiliului rational Glodeni,, nr.2/22 din 03 martie 2017.

AU VOTAT : pro –29 ; contra –0 ; s-au abţinut – 0.
18. S-A EXAMINAT : Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și instituirea
interimatului în funcția de șef al IMSP CS Glodeni.

Raportor: d. Natalia Bogaci, specialist principal în problemele resurse umane.
În conformitate cu prevederile art. 43, art. 53 litera a) şi g) al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 54 alin. (2), art. 55 litera i), art. 68 alin. (2), art.
82 alin. (1) lit. f) al Codului muncii Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003),
Capitolul III , Secţiunea 1, pct. 18/2), secţiunea 3 pct. 35 al Regulamentului IMSP Centrul de
Sănătate Glodeni aprobate prin Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 10/12 din 08.12.2017, din
motivul expirării Contractul Individuial de Muncă nr. 32 din 01.01.2013 cu dna Ciobanu Viorica,
Consiliul raional Glodeni DECIDE :
5. Se încetează raporturile de muncă cu dna Ciobanu Viorica - Şef IMSP „Centrul de
Sănătate Glodeni”, din data de 31.12.2017.
6. Se instituie interimatul în funcţia de şef IMSP „Centrul de Sănătate Glodeni” cu dna
Ciobanu Viorica începînd cu data de 01.01.2018 pînă la numirea în funcţie a şefului
IMSP CS Glodeni.
7. Preşedintele raionului, Dl. LEUCĂ Ion, va asigura executarea prezentei decizii în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
8. Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate pe problemele de drept şi etică (Preşedinte dl. Maican Ion) şi comisiei
consultative de specialitate pentru protecţia socială şi sanătate publică (Preşedinte dl
Maican Vladimir).
AU VOTAT : pro –29 ; contra –0 ; s-au abţinut – 0.
19. S-A EXAMINAT : Cu privire la acceptarea și distribuirea unui autovehicol parvenit
din ajutor umanitar prin donație benevolă.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și
postprivatizării.
În conformitate cu prevederile art.43,74 al Legii privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii nr.1491
din 28.11.2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, Hotărîrii
Guvernului nr.663 din 03.06.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
recepționare, păstrare, distribuire și evidență a ajutoarelor umanitare acordate Republicii
Moldova, procesului-verbal de predare - primire nr.II/21625 din 24.11.2017 și nr.442 02/1-16
din 26 noiembrie 2017 încheiat între de Județul Bistrița-Năsăud prin intermediul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud și raionul Glodeni prin Consiliul raional Glodeni, procesului-verbal al
comisiei pentru ajutoare umanitare din 28 noiembrie 2017,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă ajutorul umanitar parvenit prin donație benevolă de la Județul Bistrița-Năsăud prin
intermediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în adresa raionului Glodeni prin Consiliul
raional Glodeni a bunului mobil vehicul de intervenție tip 4B, marca AUDI, număr șasiu
WAUZZZ4BX5N021443, culoare alb, data primei înmatriculării 22.02.2005, conform
Certificatului de înmatriculare partea a II-a ( Caretea de identitate a autovehicului) nr.VZ
181 298, înmatriculat provizoriu în România sub nr. BN 04274 cu o valoare totală estimată de
4800,00 EURO.
2. Se aprobă Planul de distribuire a ajutorului umanitar parvenit prin donație benevolă de la
Județul Bistrița-Năsăud prin intermediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în adresa
raionului Glodeni prin Consiliul raional Glodeni a bunului mobil vehicul de intervenție tip 4B,

marca AUDI, număr șasiu WAUZZZ4BX5N021443, culoare alb, data primei înmatriculări
22.02.2005, conform Certificatului de înmatriculare partea a II-a (Caretea de identitate a
autovehicului) nr.VZ 181 298, înmatriculat provizoriu în România sub nr. BN 04274 cu o
valoare toatală estimată de 4800,00 EURO Inspectoratului de Poliție Glodeni, conform anexei nr.1
3. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).
AU VOTAT : pro – 29 ; contra – 0; s-au abţinut –0 .
20. S-A EXAMINAT : Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a personalului
de conducere din instituțiile de învățămînt din raionul Glodeni pentru anul de studii 20172018.
Raportor: dl Tudor Casauțan, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.
În conformitate cu prevederile articolul 43 al Legii privind administraţia publică
locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, tabelul 2 „Indemnizaţiile de conducere
pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar” şi
tabelul 5 „Criteriile şi modul de raportare a instituţiilor şi organizaţiilor din învăţămîntul
public la categorii de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor”, din anexa 1
„Condiţiile de salarizare pentru cadrele didactice şi alte categorii de personal din
instituţiile şi organizaţiile de învăţămînt preuniversitar” a Hotărîrii Guvernului RM Nr.
381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile
bugetare” , Demersurile conducătorilor instituţiilor de învăţămînt sînt anexate;
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
2.

Se aprobă mărimea îndemnizaţiei de conducere personalului de conducere din
instituţiile de învăţămînt din raionul Glodeni pentru anul de studii 2017 – 2018,
după cum urmează:

•

IP LT „ Vasile Coroban” Glodeni – categoria instituţiei II

-

director - Leucă Liliana - 40 %
director adjunct Pîntea Elena – 25 %
director adjunct Stoica Zinaida – 25 %
director adjunct Fortună Eugenia – 25 %

•
-

IP LT „ Lev Tolstoi” Glodeni – categoria instituţiei II
director – Gladîş Vasile - 40%
director adjunct Niculiţa Liudmila – 25 %
director adjunct Vasilovschi Nadejda – 25 %
director adjunct Şmuli Liudmila – 25 %
director adjunct Ştefanschi Natalia – 25 %

•

IP LT Balatina – categoria instituţiei II
- Director – Cechină Elena– 40%
- director adjunct – Vişchiu Liudmila – 25%

-

director adjunct – Vișchiu Olga– 25%
director adjunct – Gurămultă Tatiana – 25%

•

IP Gimnaziul Cuhneşti– categoria instituţiei IV
- Director – Furdui Vladimir – 20%
- director adjunct – Ceban Mariana – 15%
- director adjunct – Ciornîi Angela – 15%

•

IP Gimnaziul Cobani– categoria instituţiei IV
- director - Albu Nicolae - 20 %
- director adjunct - Dănilă Galina – 15 %
- director adjunct - Dănilă Iulia – 15 %

•

IP Gimnaziul Limbenii Vechi- categoria instituţiei IV

- director - Mura Antonina - 20 %
- director adjunct - Cebotari Natalia – 15 %
- director adjunct – Roman Maria – 15 %
•

IP Gimnaziul Sturzovca nr. 1 - categoria instituţiei lV
- director - Dragot Valentina - 20 %
- director adjunct - Cristea Larisa – 15 %
- director adjunct – Harabari Stela – 15 %

•

IP Gimnaziul Hîjdieni - categoria instituţiei III
- director interimar - Grama Daniela - 25 %
- director adjunct - Surujiu Olga – 20 %
- director adjunct – Pogor Eugenia – 20 %

•

IP Gimnaziul Danu - categoria instituţiei IV
- director - Popov Victor - 20 %
- director adjunct - Rotari Marina – 15 %
- director adjunct – Cucereavaia Maria – 15 %

•

IP Gimnaziul „ Dimitrie Cantemir” Glodeni – categoria instituţiei lV
- Director – Vasilos Djeta – 20%
- Director adjunct – Nemerenco Viorica – 15 %
- Director adjunct - Strechi Oxana – 15 %

•

IP Gimnaziul Ciuciulea - categoria instituţiei III
- director - Iaţcu Veronica - 25 %
- director adjunct - Curuliuc Rodica – 20 %
- director adjunct – Calistru Elena – 20 %
IP Gimnaziul Fundurii Vechi- categoria instituţiei IV
- director - Pogurschi Valeriu - 20%
- director adjunct - Odagiu Tamara – 15 %
- director adjunct – Cotună Ana – 15%
- director adjunct – Cercenco Emilia – 15 %

•

•

IP Gimnaziul Petrunea - categoria instituţiei IV
- director - Lazări Zinaida - 20 %
- director adjunct - Ivanciuc Igor – 15 %

-

director adjunct – Guțuleac Feodora – 15 %

•

IP Gimnaziul Iabloana nr.1- categoria instituţiei lV
- Director – Mîrza Irina – 20%
- Director adjunct – Bogaci Lucia – 15 %

•

IP Gimnaziul Iabloana - categoria instituţiei lV
- Director – Glinschi Lidia – 20%
- Director adjunct – Groza Larisa – 15 %
IP Gimnaziul Sturzovca - categoria instituţiei lV
- Director – Crucichevici Zoia – 20%
- Director adjunct – Maximenco Aliona – 15 %
- Director adjunct – Pleșca Natalia – 15 %

•

•

IP Gimnaziul Ustia - categoria instituţiei lV
- Director – Ursachi Viorica – 20%
- Director adjunct – Ursachi Elena – 15 %
- Director adjunct – Balanici Eugenia – 15 %

•

IP Gimnaziul Cajba - categoria instituţiei lV
- Director – Gîrlă Elena – 20%
- Director adjunct – Graur Galina – 15 %
- Director adjunct – Buzdugan Elena – 15 %

•

IP Gimnaziul Viişoara - categoria instituţiei lV
- Director – Gurău Lilia – 20%
- Director adjunct – Bordian Veronica – 15 %
- Director adjunct – Nimerencu Viorica – 15 %

•

IP Gimnaziul „V.Coroban” Camenca - categoria instituţiei lV
- Director – Rusu Oleg – 20%
- Director adjunct – Liudmila Gheţu – 15 %

•

IP Gimnaziul Limbenii Noi - categoria instituţiei lV
- Director – Naforniţa Vera – 20%
- Director adjunct –– Tarnovschi Mihail - 15 %
Director adjunct - Șatic Clavdia – 15 %

•

IP Gimnaziul Duşmani - categoria instituţiei lV
- Director – Istrati Ion – 20%
- Director adjunct – Aniță Oxana - 15 %
- Director adjunct – Istrati Domnica – 15 %

•

Şcoala primară-grădiniţă Funduri Noi – categoria instituţiei Vl
- Director- Semac Eugenia – 15 %

•

Şcoala primară-grădiniţă Clococenii Vechi – categoria instituţiei Vl
- Director - Ilcu Tamara– 15 %

• Centrul de creaţie a copiilor Glodeni – categoria instituţiei V
- Director - Ştepa Lidia - 15 %
- Director adjunct Gherlih Lidia – 10 %
• Şcoala sportivă Glodeni – categoria instituţiei II
- Director - Tudos Ivan - 20 %
- Director adjunct – Saulea Gheorghe- 15 %
• Stadionul Central Glodeni
- director - Vasilovschii Alexandru - 15 %
• Serviciul de asistenţă psihopedagogică
- Director – Guţuleac Dumitru – 30 %.
2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).
AU VOTAT : pro –29 ; contra –0 ; s-au abţinut –0 .
21. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de combatere a
hepatitelor virale B,C,D pentru anii 2017-2021.
Raportor: dna Viorica Ciobanu, șef IMSPCS 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, Legii nr.10-XVI din
03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (MO , nr 67,2009, art.183)
implimentării prevederilor Hotărîrii Parlamentului RM nr.82 din 12.04.2017 privind aprobarea
strategiei naționale de control al bolilor netransmisibile pentru anii 2012-2020 ( MO, nr.126-129 din
22.06.2012) a HG nr.342 din 26.05.2017 ” Privind aprobarea Programului Naţional de combatere a
hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017 - 2021 „ precum și în scopul reducerii morbidității și
mortalității populației raionului prin hepatite virale ,Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se aprobă Programul Teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C,D pentru anii
2017- 2021( conform anexei ).
2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice din teritoriu (IMSP CS, IMSP SR),
vor înteprinde activitățile medicale necesare pentru asigurarea îndeplinirii
obiectivelor prezentului program, inclusiv organizarea depistării active a bolnavilor
cu hepatite virale B, C şi D acute şi cronice, efectuarea diagnosticului specific şi
asigurarea tratamentului bolnavilor în secţiile şi Instituţiile medico-sanitare
specializate conform Protocoalelor Clinice Naţionale.
3. Se stabileste că finanțarea programului respectiv se va efectua în limitele mijloacelor
bujetului național precum și din alte surse finanțate conform legislației în vigoare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecția socială și sănătate publică (Președinte dl Vladimir
Maican).
AU VOTAT : pro – 29 ; contra –0 ; s-au abţinut –0 .

22. S-A EXAMINAT : Cu privire la alegerea preşedintelui pentru şedinţa următoare a
Consiliului raional şi Consilierul raional , care va semna deciziile în caz că preşedintele
şedinţei va fi incompatibil de a le semna .
Raportor , dl Ion Leucă, Preşedinte al raionului Glodeni.
În conformitate cu art. 16 (7) , 20 (1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se alege în funcţie de preşedinte pentru următoarea şedinţă a Consiliului raional, d. Vitali
Dichi.
2. Se alege Consilierul raional , care va semna deciziile în caz că preşedintele şedinţei va fi
incompatibil de a le semna – d Oxana Movilă.
AU VOTAT : pro –29 ; contra – 0; s-au abţinut –0 .
Decizii, Declaraţii, cuvîntări , dezbateri, propuneri şi interpelări din cadrul şedinţei se anexează .

Preşedintele şedinţei

Sergiu Mahu

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

