Ordinea de zi
1. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din administrare, cu titlu gratuit, de la IMSP
CS Balatina la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni .
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
2. Cu privire la aprobarea unui dosar tehnic.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
3. Cu privire la trecerea unor bunuri imobile proprietate publică, domeniul public a unității
administrativ teritoriale raionul Glodeni în proprietate publică domeniul privat.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
4. Cu privire la formarea unor bunuri imobile proprietate publică, domeniu privat a unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni prin separare .
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
5. Cu privire la transmiterea în folosință temporară a unei construcții de la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială Camenca.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
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 vînzarea-cumpărarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul privat a
unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare de Președintele
raionului Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
8. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe la Consiliul raional Glodeni pentru
perioada de activitate 01.04.2011-29.02.2016.
Raportor: Contabil-șef, Aparatul Președintelui raionului, dna Bucatca Maria, Șef Direcție
Finanțe, dna Sîngereanu Nelea, Șef Secție Economie, dl Gudumac Vasile, Șef Secție
Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, dl Bodean Aurel, Specialist principal în
problemele resurse umane, Bogaci Natalia, Specialist principal în probleme juridice, dna
Gurău Zorina.
9. Cu privire la aprobarea unor modificări în anexa nr.1 din decizia Consiliului raional Glodeni
nr.2/7din 07 mai 2012.
Raportor: dl Serjantu Valeriu, arhitect-șef al raionului.
10. Cu privire la acceptarea delegării în străinătate a Președintelui raionului și încredințarea unei
atribuții Președintelui raionului.
Raportor: d. Natalia Bogaci, Specialist principal în problemele resurse umane.
11. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului raional nr.4/1 din 31 mai 2012
şi deciziei Consiliului raional nr.5/4 din 16 august 2012.
Raportor: d. Natalia Bogaci, Specialist principal în problemele resurse umane.
12. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru a.2016, aprobat prin deciziile Consiliului
raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015.
Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef direcție finanțe.
13. Cu privire la delegarea reprezentanților Consiliului raional Glodeni
în Consiliul teritorial Glodeni de Sănătate Publică.
Raportor: dl Pelin Vasile, Secretar al Consiliului raional Glodeni.
14. Cu privire la aprobarea nomenclatorului costurilor serviciilor de îngrijire socială la domiciliu
contra plată al Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu din cadrul Direcției de
Asistență Socială și Protecție a Familiei or. Glodeni.
Raportor: dna Sandu Svetlana, Șef, DASPF.
15. Cu privire la aprobarea participării Consiliului rational Glodeni la implementarea proiectului ,,
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței en-gros și a spațiilor destinate activităților
non-agricole în raionul Rîșcani în calitate de partener’’.

Raportor: Bodean Aureliu, Șef-interimar Secției CGCD.
16. Cu privire la aprobarea participării Consiliului rational Glodeni la implementarea proiectului
Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2, în calitate de partener.
Raportor: Bodean Aureliu, Șef-interimar Secției CGCD.
17. Cu privire la aprobarea implementării
proiectului „Construcția rețelelor de apeduct și

canalizare pentru comunitățile din zona prutului
r-lui Glodeni etapa I” în parteneriat cu com.Cuhnești r.Glodeni.
Raportor: Bodean Aureliu, Șef-interimar Secției CGCD.
18. Cu privire la aprobarea implementării
proiectului „Construcția rețelelor de apeduct și
canalizare pentru comunitățile din zona prutului
r-lui Glodeni etapa I” în parteneriat cu com.Balatina r.Glodeni
Raportor: Bodean Aureliu, Șef-interimar Secției CGCD.
Interpelări, întrebări, raspunsuri.
Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale
Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:
• Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe
data de 27.06. 2016, ora 13 .30.
• Comisia consultativă de specialitate pe problemele de drept şi etică , pe data de
27.06.2016, ora 16.00.
• Comisia consultativă de specialitate pentru protecţia mediului, amenajarea
teritoriului şi dezvoltarea serviciilor publice, pe data de 29.06. 2016, ora 8.30.
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile
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DECIZIE
din 29 iunie 2016
nr. 3/1
Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din administrare, cu titlu gratuit, de la IMSP
CS Balatina la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni
În conformitate cu prevederile art.art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI di 04.05,2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din
24.04.2007, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului IMSP CS Balatina
din 27 mai 2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe – construcții, deținute în administrare, cu titlu gratuit,
în baza contractului de comodat de la IMSP CS Balatina la unitatea administrativ-teritorială
raionul Glodeni, cu ulterioara transmitere în administrare cu titlu gratuit la Președintele raionului
Glodeni, conform anexei.
2..Se propune de a se include în componența comisiei de transmitere următoarele persoane:
ALBU Oxana
- membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala - secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, specialist principal în problemele juridice
Sîngereanu Nelea - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa
- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
Bucatca Maria
- membru al comisiei, contabil-șef al Președintelui raionului
Bodean Aureliu - membru al comisiei, șef al SCGCD
Gonța Nina
- membru al comisiei, șef al IMSP CS Balatina
din oficiu
- membru al comisiei, contabil-șef al IMSP CS Balatina
3. Se pune în sarcina contabilului-șef al Președintelui raionului (dna Bucatca Maria) de a lua la
evidență contabilă mijloacele fixe transmise, conform prevedelor legislației în vigoare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare (președinte dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Nicolae Rotari
Vasile Pelin

Anexă la decizia Consiliului raional Glodeni nr. 3/1 din 29 iunie 2016

LISTA
mijloacelor fixe-construcții, care se transmit din administrare, cu titlu gratuit de
la IMSP CS Balatina la unitatea administrativ-teritorială raionul Gloden cu
ulterioara transmitere în administrare, cu titlu gratuit, la Președintele raionului
Glodeni .
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rl. Glodeni
c. Balatina

rl. Glodeni
c. Balatina

rl. Glodeni
c. Balatina

4811303.297.09

130,1

-

4811303.297.10

15,8

-

1010011

4811303.297.11

11,6
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( lei)

37.504,00

41.002,00

4.980,00

3.073,00

Total:

276,5
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DECIZIE
Din 29 iunie 2016
nr.3/2

Cu privire la aprobarea unui dosar tehnic
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. 317XV din 18.07.2003, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii privind terenurile proprietate
publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05 aprilie 2007, Legii privind descentralizarea
administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006, Legii cadastrului bunurilor imobile
nt.1543-XIII din 25.02.1998, Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV
din 28.10.2004,
Consilul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă dosarul tehnic al inventarierii constrcției – cladire cu numarul cadastral
4817100.006.01 în care își desfășoară activitatea OMF Camenca din cadrul IMSP CS
Cobani amplasată în c.Camenca, rl. Glodeni proprietate publică, domeniul public al
unitatății administrativ–teritoriale raionul Glodeni , conform anexei.

2. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadstru,, de a înregistra
actualizările și modificările la construcția nominalizată, parvenite în urma
inventarierii în registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în
vigoare.
3. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de
specialitate pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea
serviciilor publice (dl Valeriu Țarigradschi).
Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni
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DECIZIE
din 29 iunie 2016
nr.3/3
Cu privire la trecerea unor bunuri imobile proprietate publică, domeniul public a
unității administrativ teritoriale raionul Glodeni în proprietate publică domeniul
privat
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administrația public
locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii cu privire la proprietatea public a
unităților administrativ-teritoriale nr.523-XVI din 16.07.1999, Legii privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04 mai 2007, art. 78
al legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației
publice central și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, acordul Ministerului Sănatății
nr.08-06/170 din 27.05.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă trecerea din proprietate publică, domeniul public a unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni în proprietate publică, domeniul privat
a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni a cladirilor după cum
urmează:
- Clădirea cu numărul cadastral 4811303.297.08 – fost garaj de la IMSP CS
Balatina, amplasată în c. Balatina, rl. Glodeni.
- Clădirea cu numărul cadastral 4811303.297.09 - fost garaj de la IMSP CS
Balatina, amplasată în c. Balatina, rl. Glodeni.
- Clădirea cu numărul cadastral 4811303.297.10 – fosta pază de la IMSP CS
Balatina, conservată din anul 1999, amplasată în c. Balatina, rl. Glodeni.
- Clădirea cu numărul cadastral 4811303.297.11 – fosta magazie de la IMSP CS
Balatina, conservată din anul 1999, amplasată în c. Balatina, rl. Glodeni.
2. Controlul privind executatrea 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

Nicolae Rotari
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DECIZIE
din 29 iunie 2016
nr.3/4
Cu privire la formarea unor bunuri imobile proprietate publică, domeniu privat
a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni prin separare
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. 317XV din 18.07.2003, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii privind terenurile proprietate
publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05 aprilie 2007, Legii privind descentralizarea
administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006, Legii cadastrului bunurilor imobile
nt.1543-XIII din 25.02.1998, art. 10 al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile
nr.354-XV din 28.10.2004, acordul Ministerului Sănatății nr.08-06/170 din
27.05.2016.
Consilul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă formarea bunului imobil prin separare – teren, proprietate publică,
domeniul privat cu suprafața de 1,9907 ha, pe care sunt amplasate construcțiile cu
numerele
cadastrale
4811303.297.05,
4811303.297.06,
4811303.297.07,
4811303.297.08, 4811303.297.09, 4811303.297.10, 4811303.297.11, 4811303.297.12,
4811303.297.13 din terenul cu numărul cadastral 4811303.297 proprietate publică,
domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni cu suprafața de
3,8672 ha, amplasat în c. Balatina , rl.Glodeni.
2. Se acceptă formarea bunului imobil prin separare- teren, proprietate publică,
domeniul privat cu suprafața de 0,0030 ha, din terenul cu numărul cadastral
4801107.113 proprietate publică, domeniu public al unității administrativ-teritoriale
raionul Glodeni cu suprafața de 5,3268 ha, amplasat în rl. Glodeni, or. Glodeni, str.
Moldova nr. 29.
3. Se acceptă efectuarea lucrărilor cadastrale de către OCT Glodeni filiala ÎS
,,Cadastru,, privind formarea bunului imobil prin separare, înregistrarea bunului
imobil nou format, eliberarea planului geometric (cadastral), certificatului din
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.
4. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de
specialitate pentru activităţi economico-financiare ( președinte dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Nicolae Rotari
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DECIZIE
din 29 iunie 2016

nr.3/5

Cu privire la transmiterea în folosință temporară a unei construcții de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială
Camenca
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, Decizia Consiliului
comunal Camenca nr. 2/1 din 28 mai 2016, demersului primăriei comunei Camenca
nr.57 din 13.06.2016
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea în folosință temporară, cu titlu gratuit a mijlocului fix,
cladire cu numarul cadastral 4817100.006.01 amplasată în c. Camenca rl. Glodeni
proprietate publică, domeniul public de la unitatea administrativ–teritorială raionul
Glodeni la unitatea administrativ–teritorială Camenca, pe perioada implementării
proiectului de finanțare prin intermediul Fondului ,,Solidarity Fund PL,, în Republica
Moldova cu destinația ,,Modernizarea sediului Oficiului Medicilor de Familie
Camenca din cadrul IMSP CS Cobani,,.
2. Se instituie comisia de transmitere din partea unitatății administrativ–teritoriale
raionul Glodeni în următoarea componenţă:
Oxana ALBU - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ala Ojoga
- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi
postpriv.
Zorina Gurău - membru al comisiei, specialist principal în problemele juridice
Nelea Sîngereanu – membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Larisa Cojocaru - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Bucatca Maria - membru al comisiei, contabil-şef în Aparatul Președintelui
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei de specialitate
pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice (dl
Valeriu Țarigradschi) și comisiei consultative de specialitate pentru activități
economico-financiare (dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Nicolae Rotari
Pelin Vasile
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DECIZIE
din 29 iunie 2016
nr.3/6
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 19 iunie 2016),
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se transmite în proprietate privată spaţiul locativ normativ cu achitarea a 100 % din
cost, conform anexei.
2.Se transmite în proprietate privată spaţiul locativ surplus cu achitarea a 100 % din
cost, conform anexei
3.Preşedintele raionului să încheie contractele de vînzare – cumpărare , transmitere –
primire a locuinţelor în proprietate privată , conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
4. Executarea prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului Glodeni.

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Nicolae Rotari
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DECIZIE

din 29 iunie 2016
nr.3/7
Cu privire la vînzarea-cumpărarea unor mijloace fixe proprietate publică,
domeniul
privat a
unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în
administrare de
Președintele raionului Glodeni
În conformitate cu prevederile art.art. 43,77 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice nr.121-XVI di 04.05,2007, Legii privind finanţele publice locale
nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din 24.04.2007,
Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu
strigare și reducerenr.136 din 10.02.2009, acordul Ministerului Sănatății nr.08-06/170
din 27.05.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă vînzarea-cumpărarea
mijloacelor fixe – construcții, deținute în
administrare, cu titlu gratuit, de Președintele raionului Glodeni, proprietate publică,
domeniul privat al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni, conform anexei.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de
specialitate pentru activități economico-financiare (președinte dl Ion Movilă).

Preşedinte al şedinţei

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni

PelinVasile

Anexă la decizia Consiliului raional Glodeni nr. 3/7 din 29 iunie 2016
LISTA
mijloacelor fixe-construcții, deținute în administrare, cu titlu gratuit de Președintele
raionului Glodeni proprietate publică, domeniul privat al unitatății administrativteritoriale raionul Glodeni .

N
/o

1

2

3

4

Denumirea

Adresa
poștală

rl. Glodeni
c. Balatina

Garaj

rl. Glodeni
c. Balatina

Garaj

Clădirea
pazei

rl. Glodeni
c. Balatina

Clădirea
magaziei

rl. Glodeni
c. Balatina

Numărul de inventar

1010101

-

Numărul
cadastral

4811303.297.08

4811303.297.09

4811303.297.10

Supra
fața la
sol
(m.p.)

Proprietat
e,
domeniul

119,0

Proprietate
publică,
domeniul
privat
Proprietate
publică,
domeniul
privat
Proprietate
publică,
domeniul
privat
Proprietate
publică,
domeniul
privat

130,1

15,8

-

1010011

4811303.297.11

11,6

An
ul

Valoarea inițială
( lei)

con
str.

195
8

37.504,00

195
8

41.002,00

195
6

4.980,00

195
6

3.073,00

Total:

86.559,00
276,5

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

REPUBLICA

MOLDOVA

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

CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

MD4901,or.Glodeni,str.Suveranitaţ2
Tel.(373)24922058fax
(373)24922057
E-mail:
consiliul_glodeni@mail.md

D E C I Z I E
Din 29 iunie 2016

Nr. 3/8

Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe la Consiliul raional Glodeni
pentru perioada de activitate 01.04.2011- 29.02.2016
Examinînd Prescripția cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate
la Consiliul raional Glodeni pentru perioada de activitate 01.04.2011 – 29.02.2016, de către
Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova , informația despre
măsurile întreprinse și celor care necesită de întreprins întru înlăturarea încălcărilor depistate și
în conformitate cu art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XIV din
28.12.2006, Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din
23.12.2005,
Consiliul raional Glodeni decide:
1. Se ia act Prescripția cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate
la Consiliul raional Glodeni pentru perioada de activitate 01.04.2011 – 29.02.2016 de
către Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova (se
anexează).
2. Se aprobă Planul de măsuri pentru înlăturarea încălcărilor depistate în urma
rezultatelor inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul raional Glodeni
pentru perioada de activitate 01.04.2011 – 29.02.2016 (se anexează).
3. Președintele raionului Glodeni, dl Ion LEUCĂ, va asigura studierea și respectarea (de
către angajații implicați în managementul financiar) actelor normative indicate în
prezenta prescripție.
4. Se aprobă premiile acordate prin Dispoziţiile Preşedintelui raionului Glodeni: nr. 42-p
din 24.04.2013, nr. 165-p din 22.11.2013, nr. 178-p din 20.12.2013, nr. 47-p din
14.04.2014, nr. 202-p din 14.11.2014, nr. 222-p din 12.12.2014, nr. 49-p din
02.04.2015, nr. 227-p din 13.11.2015, nr. 259-p din 21.12.2015.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de
specialiate pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Președintele ședinței

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Plan de măsuri

Pentru înlăturarea încălcărilor depistate în urma rezultatelor inspectării
financiare complexe efectuate la Consiliul raional Glodeni nr. 27-09-12 din 04
mai 2016
№

1.

Explicţie succintă şi măsuri de înlăturare a încălcărilor
Conținutul
cerințelor
stipulate în
PRESCRIPȚIA
cu privire la
rezultatele
inspectării
financiare
complexe
efectuate la
Consiliul raional
Glodeni, care nu
au fost lichidate.
De
Pct.
1.menționat, că în perioada supusă inspectării la general partea de venituri a bugetului raional a fost
i supraexecutată, cu excepția anului 2015, cînd la compartimentul transferuri de la bugetul de
Inspectarea a executat
planul cu 10,5 mln lei. Suma de 2115,0 mii lei reprezintă totalul pentru 4 ani bugetari,
procesului 2015,
de a neexecutării veniturilor bugetare pe unele compartimente și anume - în perioada a. 2012 –
elaborare așiînregistrat neexecutări:
– Impozitul pe venit din salariu – 898,5 mii lei;
executare
-Impozit pe activitatea de intreprinzător – 408,1 mii lei;
bugetară.
Plata pentru apă – 237,2 mii lei;
Fondul Rutier – 109,8 mii lei;
- neasigurar Sancțiuni si amenzi – 247,4 mii lei;
ea
Incasări nefiscale – 128,2 mii lei;
acumulări Mijloace speciale – 85,8 mii lei;
i
Neexecutarea veniturilor fiscale menționate mai sus este cauzată de lipsa activității de
veniturilor producere la nivelul capacităților la Fabrica de zahăr pe parcursul acestor ani, care a atras după
aprobate
sine lipsa calculărilor la nivelul planificat a impozitului reținut din salariu, lipsa veniturilor
în sumă de impozabile, lipsa consumării apei pentru necesitățile de producere și altele.
2115,0 mii Cu referire, la neexecutarea acumulărilor la bugetul raional a mijloacelor speciale, abaterile
lei
menționate în actul de inspectare, vor fi lichidate de către instituțiile, care acordă servicii
publice contra plată, prin intensificarea lucrului cu debitorii din partea contabilităților, prin
încasarea la timp și integral a plaților pentru servicii, atît de la persoanele fizice cît și
persoanele juridice. În caz de existență a unor dezacorduri se va recurge la depunerea
materialelor în judecată pentru a asigura executarea părții de venituri a bugetului raional.
În perioada 2012-2015 în actul de inspectare s-a menționat ca neîtemeiată alocarea
mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru următoarele scopuri:
-74,1 mii lei – ajutor financiar participanților și familiilor celor decedați în războiul din
Afganistan, și participanților la Cernobîl;
-10,0 mii lei – ajutor financiar pentru achitarea gazdei tînărului specialist medic
-40,0 mii lei – pentru procurarea amestecurilor lactate adaptate;
-3,0 mii lei – ajutor financiar pentru procurarea unei case de locuit în satul Danu (s-a produs
incendiu);
- 9,6 mii lei – pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare suportate de ÎM Servicii Comunale
Glodeni la conectarea fîntînilor arteziene la sistemul de apeduct;
- 20,0 mii lei – pentru acordarea ajutorului financiar familiilor Eșanu, Serbin, Pușcaș, Evteev la
înmormîtarea decedaților si pentru tratament costisitor.
Alocările de mijloace financiare sus enumerate au fost considerate drept întemeiate și necesare,
deoarece au fost votate unanim în sedințele în plen a Consiliului raional.
Pe viitor alocarea mijoacelor financiare pentru diverse scopuri se va efectua într-un mod mai

selectiv și în strictă conformitate cu Regulamentul privind utilizarea mijloacelor din Fondul de
rezervă.
Această operațiune a fost efectuată în luna iulie 2014, în baza deciziei Consiliului Raional nr.
2/3 din 22.05.2014 pe motiv, că s-a considerat oportun faptul alocării din soldul disponibil a
Consiliului raional a sumei de 74,2 mii lei pentru satisfacerea solicitării comune a
Inspectoratului General de Poliție și Inspectoratului Raional de Poliție pentru echiparea parțială
a contingentului cu uniforme de serviciu.
În anii următori astfel de operațiuni nu s-au mai efectuat, acesta a fost unicul caz.
Prevederile actului de inspectare cu obiecțiile descrise vor servi drept călăuză în activitatea
Consiliului Raional Glodeni, în mod special la situațiile de alocare a mijloacelor financiare
pentru diverse scopuri, solicitate de către instituțiile finanțate de la bugetul de stat, care
activează în teritoriu.
-

Alocarea
neîntemei
ată din
Fondul de
rezervă a
Consiliulu
i raional a
mijloacelo
r
financiate
în sumă de
156,7 mii
lei

Al
ocarea
neîntemei
ată
a
sumei de
74,2 mii
lei pentru
procurare
a
uniformel
or
de
serviciu
angajațilo
r
Inspectora
tului
de
Poliție
Glodeni.

2.

Pct.2
Inspecta
rea
corectit
udinii
retribui
rii
muncii:
-

În lipsa
deciziilor
Consiliului
rational Glodeni,
persoanele cu
funcții de
demnitate publică
au beneficiat de
premii unice în
sumă totală de
50,7mii lei;

-

La
expirarea
mandatul
ui, expreședinte
le și doi
exvicepreșed

Aprobarea premiilor unice în sumă de 50,7 mii lei persoanelor care au deținut și dețin funcții de
demnitate publică alocate prin Dispozițiile Președintelui raionului Glodeni ( anexa nr. 1).

Conform scisorilor recomandate din numele Președintelui raionului Glodeni ex-președintelui
raionului și doi ex- vicepreședinților raionului nr. din data s-a expediat pentru cunoștință
Prescripția Inspecției Financiare cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe
efectuate la Consiliul raional Glodeni și extrasul din Actul privind rezultatele inspectării
financiare complexe la Consiliul raional Glodeni cu necesitarea de recuperare a diferenței
achitate neîntemeiat, prin restituirea sumei de 34, 0 mii lei ( anexa nr.2-4).

inți au
beneficiat
de
indemniza
ții unice în
cuantum
de două
salarii
lunare,
fiind
depășită
limita
prevăzută
cu 34,0
mii lei;

3. Pct.3
Inspectarea
managementu
lui financiarcontabil:
-

Delegarea
Președinte
lui,
vicepreșed
inților
raionului
și
funcționar
ilor
în
străinătate
,
s-a
efectuat în
lipsa
deciziei
Consiliulu
i raional;

Președintele raionului, va asigura delegarea în străinătate în baza deciziei Consiliului raional
conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 10 din 05.01.2012. Înaintarea unui proiect de
decizie ce ţine de atribuirea unor atribuţii suplimentare Preşedintelui raionului la capitolul
respectiv.

Secretaral Consiliului raional

Vasile Pelin

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

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI
MD4901,or.Glodeni,str.Suveranitaţ2
Tel.(373)24922058fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

D E C I Z I E
Din 29 iunie 2016
Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului raional Glodeni nr.7/13 din 25.09.2003

Nr.3/9

În conformitate cu art.43 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.6 al
Legii cu privire la activitatea arhitecturală nr.1350-XIV din 02.11.2000, art. 59-64 al Legii privind actele normative
ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003 și decizia Consiliului

raional Glodeni nr.7/13 din 25.09.2003 „ Cu privire la instituirea Consiliului arhitectural-urbanistic raional și aprobarea
Regulamentului de funcționare”,
Consiliul raional Glodeni decide:
1. Se aprobă modificările în p.1 al deciziei Consiliului raional Glodeni nr.7/13 din 25.09.2003 după cum
urmează:
1.1 Componența nominală a Consiliului arhitectural-urbanistic raional se expune în redacție nouă
conform anexei nr.1.
1.2 Toate celelalte prevederi ale deciziei 7/13 din 25.09.2003 rămîn nemodificate.
2. Se abrogă decizia nr.2/7 din 07.05.2012 „Cu privire la modificarea și abrogarea unor decizii ale Consiliului
raional Glodeni”.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și
dezvoltarea serviciilor publice (președinte dlValeriuȚarigradschi).

Președintele ședinței

Nicolae Rotari

Secretarul Consiliului raional

Vasile Pelin

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

REPUBLICA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

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

MD 4901, or. Glodeni,
str.Suveranitaţii,2
Tel. (373)24922058 fax(373)24922058
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
DECIZIE
Din 29 iunie 2016

Nr.3/10

Cu privire la acceptarea delegării în străinătate a Președintelui raionului și
încredințarea unei atribuții Președintelui raionului

În scopul rezolvării operative a problemelor ce țin de delegarea în străinătate a
Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și a funcționarilor publici, în conformitate cu
art. 43; art. 53 al Legii privind administrația public locală nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006,
pct. 9-10 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă delegarea în străinătate a Președintelui raionului și se încredințează Președintelui
raionului dreptul de a dispune delegarea în străinătate a vicepreședinților raionului și a
funcționarilor publici conform prevederilor legale.
2. După încheierea delpasării, persoanele delegate vor prezenta, în termen de 5 zile lucrătoare,
Președintelui raionului și respectiv în ședința imediat următoare Consiliului raional, o informație
amplă privind scopul și rezultatele deplasării (chestiunile abordate și soluționate, deciziile luate,
concluziile și propunerile respective).
3. Se acceptă dreptul de a dispune delegarea în străinătate a Președintelui raionului de către
Vicepreședintele raionului cu drept de semnătură.
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate pentru
probleme de drept și etică (PreședinteMaican Ion).
Preşedinte al şedinţei

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni

PelinVasile

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD4901,or.Glodeni,str.Suveranitaţ2

МD 4901, s.Glodeni, str. Suveranității,2

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

Tел. (373)24922058 fax (373)24922057Email: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE

din 29 iunie 2016

nr. 3/11

Cu privire la modificarea şi completarea deciziei
Consiliului raional nr.4/1 din 31 mai 2012 şi
deciziei Consiliului raional nr.5/4 din 16 august 2012
În legătură cu necesităţile de serviciu şi în conformitate cu litera a) alin.(1) art. 43 al
Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, prevederile Legii
privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr.155 din 21 iulie 2011, Legii
privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22 martie 2012, art. 59-64 al
Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003, conducîndu-ne de prevederile Hotărîrii
Guvernului privind punerea în aplicare a unor acte legislative, nr.1001 din 26 decembrie 2011,
Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.201 din 11 martie 2009 şi în
baza propunerii Preşedintelui raionului,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă modificările şi completările la deciziile Consiliului raional Glodeni nr. 4/1 din
31 mai 2012 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale
Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordonarea
Consiliului raional” , şi nr. 5/4 din 16 august 2012 „Cu privire la modificarea şi completarea
deciziei Consiliului raional nr. 4/1 din 31 mai 2012 „Cu privire la aprobarea organigramei
structurii şi statelor de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor,
altor subdiviziuni din subordonarea Consiliului raional” după cum urmează:
1.1 anexele nr.1, nr.2 a deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 4/1 din 31.05.2012 şi nr. 5/4
din 16.08.2012 se expun în redacţia nouă (se anexează).
1.2
anexa nr. 7 a deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 4/1 din 31.05.2012 se expune în
redacţia nouă (se anexează).
2. Controlul executării prezentei deciziei se atribuie Comisiei consultative despecialitate
pentru problemele de drept şi etică (preşedintele dl. Ion Maican).
Preşedintele şedinţei

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile
Anexa
la decizia Consiliului raional
nr.3/11 din 29 iunie 2016

Statele de personal
al Aparatului Preşedintelui raionului
Denumirea funcţii şi subdiviziunilor
Numărul de unităţi
Preşedinte al raionului (fdp)
Vicepreşedinte al raionului (fdp)
Secretar al consiliului raional (fpc)
Arhitect şef (fpe)
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării (fpe)
Contabil-şef (fpe)
Audit intern (fpe)

1
3
1
1
1
1
1

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

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

Specialist principal în evidenţa contabilă (fpe)
Specialist principal în problemele relaţii funciare şi cadastru (fpe)
Secţia administraţie publică:
Şef secţie (fpc)
Specialist principal în problemele administraţie publică (fpe)
Specialist în problemele relaţii cu publicul (fpe)
Specialist în problemele protecţiei civile şi serviciului civil (fpe)
Total secţie
Serviciul arhivă:
Şef serviciu (fpc)
Specialist superior(fpe)
Total serviciu
Serviciul juridic şi resurse umane:
Şef serviciu (fpc)
Specialist principal (fpe)
Total serviciu
Şef cancelarie (secretariat) (pdtafap)
Secretar-dactilograf (pdtafap)
Şofer (pdtafap)

Total Aparatul Preşedintelui raionului
Inclusiv:
Fdp
- 4
Fpc
- 4
Fpe
- 11
Pdtafap - 4

1
1
1
1
1
1
4
1
1

2
1
1

2
1
1
2

23

Nota: Modificări şi completări efectuate:
1. Unităţile de specialist principal în problemele juridice (fpe) , specialist principal în problemele resurse
umane (fpe) , auditor intern (fpe) sunt excluse din state de personal;
2. Este întrodus Serviciul juridic şi resurse umane şi unitatea de specialist principal_______________ ,

Secretar al Consiliului rational Glodeni

Vasile Pelin

DECIZIE
Din 29iunie 2016
Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2016, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 12/1 si 12/13 din 10 decembrie 2015

nr. 3/12

În baza art. 8, alin (2) p.4): alin.(3); art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27 alin.(1), alin. 2 al
Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 cu modificările şi

completările ulterioare, Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului
raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.1/2 din 02.03.2006 cu modificările şi
completările ulterioare, demersurile IP Liceul Teoretic Vasile Coroban nr 5 din 06.06.2016,
ÎMSP CS Cobani nr.17 din 07.04. 2016., cererile cetatenilor
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modifică spre majorare partea de venituri și cheltuieli a bugetului raional pentru
anul 2016 , pe Instituția Publică Liceul Teoretic Vasile Coroban, (venituri colectate)
conform demersului nr 5 din 06.06.2016, dupa cum urmeaza:
Spre majorare:
Partea de venituri - cod ECO 145141 in suma de 6190 lei de la vinzarea lemnului
provenit în urma tăierii copacilor uscați, deseurilor de lemn și a fierului uzat
Partea de cheltuieli –grupa principala 09, grupa 2, subgrupa 2, Cod ECO- 339110 – in
suma de 6190 lei , pentru procurarea altor materiale.
2. A aloca din Fondul de Rezervă(P1P2-0802, F3-0169,P3-00020,ECO-222990) a
Consiliului raional mijloace financiare în sumă de 87.4mii lei, inclusiv:

2.1 prin intermediul Direcției Asistentă Socială si Protectia Familiei, ajutor financiar
cetățenilor (P1P2-9012,F3-1070,P3-00291,ECO-272600) – în sumă de 45,0mii lei,
inclusiv:
2.1.1 Locuitoarei or. Glodeni, dna Focșa Maria, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru
tratament costisitor - ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei.
2.1.2 Locuitoarei s. Cajba , dna Țîbulac Lisea, pentru soțul său, Țîbulac Gheorghi, pentru
tratament costisitor - ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei.
2.1.3 Locuitoarei s. Hîjdieni, dna Ceban Rodica, pentru fiica sa, Ceban Jasmina, pentru
intervenție chirurgicală - ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei.
2.1.4 Locuitorului s. Cobani, dl Toaca Serghei, pentru fiul sau, Toaca Gabriel, pentru
intervenție chirurgicală - ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei.
2.1.5 Locuitoarea or. Glodeni, dna Stati Aculina, pentru fiul sau, Stati Serghei, pentru tratament
costisitor - ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei.
2.1.6 Locuitoarea or. Glodeni, dna Cvartețchaia Larisa, pentru pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor pentru tratament costisitor - ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei.
2.1.7 Locuitorului or.Glodeni, dl Diaciuc Nicolae, pentru cei doi fii, Diaciuc Gabriel si Diaciuc
Oleg, pentru tratament costisitor - ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei.
2.1.8 Locuitorului or.Glodeni, dl Zighel Alexandru, pentru fiica sa Zighel Irina, pentru
intervenție chirurgicală - ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei.
2.1.9 Locuitorului s. Ciuciulea, Gafenco Tudor , pentru
acoperirea parțială a cheltuielilor
pentru tratament costisitor - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.
2.1.10 Locuitorului or. Glodeni Morari Efimie, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru
interventia chirurgicala - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.
2.1.11 Locuitorului s. Cobani, dl Ghengea Boris, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor
pentru interventia chirurgicala - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.
2.1.12 Locuitorului or. Glodeni ,dl Țurcanu Vasile, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor
pentru tratament costisitor - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.

2.1.13 Locuitoarei c. Cuhnești, proprietara mizeului ,,Casa Bunicii,, dnei Ceban Nina pentru
acoperirea partial a cheltuielilor pentru reparația curentă a clădirii muzeului ,,Casa Bunicii,, din
s. Bisericani, ajutor financiar în sumă de 1,0 mii lei, conform cererii din 20.04.2016.
2.1.14. Locuitoarei s. Hijdieni, d-na Tulbure Veronica, mamă a 4 copii, pentru cumpararea
casei de locuit , ajutor financiar in suma de 12mii lei.
2.2. Prin intermediul Aparatului Președintelui raionului ( F1F3 – 0769, P1P2 – 8019, P3 –
00069, venituri ,cod ECO – 149800, cheltuieli cod ECO – 254000)) se aloca mijloace financiare
în sumă de 42.4 mii lei , inclusiv:
2.2.1 ÎMSP CS Cobani pentru achitarea parțială a contribuției la proiectul
,,Modernizarea
sediului OMF Camenca,, în sumă de 10,0 mii lei, conform demersului nr.17 din 07.04. 2016.
2.2.2. Aparatului Președintelui raionului- alocarea mijloacelor financiare in suma de 32.4mii lei
pentru achitarea lucrarilor de proiect a obiectului “ Bloc locativ cu 30ap. pe str. C.Stere or.
Glodeni, efectuate de IPS “ IPROCOM”
3. Se modifică volumul bugetului raional pentru anul 2016 , dupa cum urmeaza:
Spre majorare:
Partea de cheltuieli (cheltuieli curente si cheltuieli capitale) - Aparatul Presedintelui in
suma de 300,0 mii lei , mijloace provenite de la realizarea Complexului de constructii din
s.Balatina in urma licitatiei din 18.04.2016 (ECO 311210 realizarea cladirilor)
4. Se acceptă varianta modificată a anexei nr.10,, Lista nominală la reparatia curentă și
întretinerea drumurilor locale ale raionului Glodeni pe anul 2016 finanțate din Fondul Rutier
local ,, , aprobata prin decizia CR nr.12/13 din 10.12.2015 (Varianta modificată se anexeaza la
prezentul proiect de decizie)
5. Se sisteză pentru perioada iulie –octombrie 2016 repartizarea Fondului de rezerva a
Consiliului raional pentru ajutoare financiare cetățenilor, pe motiv de insuficienta de mijloace
financiare la acest compartiment.
6.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate pentru
activități economico financiare (Președinte dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional
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DECIZIE
Din 29 iunie 2016

nr. 3/13

Cu privire la delegarea reprezentanților Consiliului raional Glodeni
În Consiliul teritorial Glodeni de Sănătate Publică

În conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia public locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice central şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, în conformitate cu prevederile
p.11-12, cap.II al Regulamentului de activitate aprobat prin Anexa la ordinal MSRM nr.230 din
31.03.2016, demersul Centrului de Sănătate Publică Raional Glodeni nr.01-3/794 din
19.05.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se deleagă următorii reprezentanți ai Consiliului raional Glodeni în Consiliul teritorial
Glodeni de Sănătate Publică:
Albu Oxana – Vicepreședinte al raionului Glodeni;
Guriev Nicolae – Director IMSP Spitalul raional Glodeni;
Ciobanu Viorica –Șef IMSP CS Glodeni;
Buzatu Iurie – Director Centrul stomatologic raional Glodeni;
Casauțan Tudor – Șef Direcția Învățămînt Tineret și Sport Glodeni;

2.

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

Președinte al ședinței

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni
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DECIZIE
Din 29 iunie 2016

nr. 3/14

Cu privire la aprobarea nomenclatorului costurilor seviciilor de îngrijire socială
la domiciliu contra plată al Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la
domiciliudin cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei
or.Glodeni
În conformitate cu art.13 al Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003,
Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărîrea Guvernului R. Moldova
nr.1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea nomenclatorului costurlor serviciilor contra plată
al Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, aprobat prin decizia nr.1/17 din
18 februarie 2016 a Consiliului raional Glodeni, art.43 al Legii privind administrația publică
locală nr.436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă nomenclatorul serviciilor de îngrijire socială la domiciu contra plată al
Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu din cadrul Direcției de
Asistență Socială și Protecție a Familiei or.Glodeni (anexa nr.1), aprobat prin decizia
nr.1/17 din 18 februarie 2016 a Consiliului raional Glodeni și coordonat cu Ministerul
Muncii, protecției Sociale și Familiei.
2. Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei or.Glodeni, dna Svetlana Sandu,
va informa Consiliul raional Glodeni la ședința ordinară din trimestrul IV a.c. despre
serviciile de îngrijire socială la domiciu contra plată acordate în raion pe perioada de 3
luni din data adoptării prezentei decizii.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare dl Ion Movilă și Comisiei consultative de specialitate
pentru protecția social și sănătate public (dl Vladimir Maican).

Președinte al ședinței

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Anexa nr.1 la decizia Consiliului raional Glodeni nr. 3/14 din 29 iunie 2016
Nomenclatorul serviciilor prestate din cadrul Serviciului de îngrijire la
domiciliu și costul fiecăruia pe unitate de timp:
Nr.
d/o
1
2

3

Denumirea serviciilor
Cosiliere
Procurarea din mijloacele
financiare ale beneficiarului a
produselor alimentare, a
mărfurilor de uz casnic,
medicamentelor.
Suport la prepararea hranei,

Unitatea de
timp
lună
lună

Costul
serviciului/lei
20lei
40 lei

lună

50 lei

4

5
6

7
8

9
10
11

12
Total

livrarea prînzurilor calde.
Plata, din mijloacele financiare ale
beneficiarului, a unor servicii
comunale.
Suport la îngrijirea locuinței și a
gospodăriei.
Predarea și ridicarea obiectelor de
uz casnic și a hainelor la/de la
spălătorie, curățătorie, reparație.
Realizarea igienei personale.
Organizarea procesului de
adaptare a locuinței la nevoile
persoanei.
Antrenarea beneficiarului în
activități sociale și culturale.
Întreținerea corespondenței cu
rudele și cu prietenii.
Organizarea procesului de
procurare și transportare, din
mijloacele beneficiarului, a
combustibilului la domiciliu.
Încălzirea sobei.
Plata lunară pe beneficiar
10 beneficiari
5 lucrători a cîte 10 benefiaciari
6 luni (iulie – decembrie) 2016

Secretar al Consiliului raional Glodeni

lună

20 lei

lună

60 lei

lună

20 lei

lună
lună

80 lei
40 lei

lună

30 lei

lună

20 lei

lună

40 lei

lună
lună
lună
lună
-

60 lei
480 lei
4800 lei
24000 lei
144000 lei
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DECIZIE

Din 29 iunie 2016

nr. 3/15

Cu privire la aprobarea participării Consiliului raional Glodeni la impliementarea
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale
en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole” în raionul Rîșcani,
în calitate de partener

În temeiul art. 43, alin.(1) lit.t) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală; art. 9 din Legea nr.523 din 16.07.1999 privind proprietatea publică
a unităților administrativ – teritoriale; art.4-5 din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind
descentralizarea administrativă, Concursul Propunerilor de proiecte lansat de către MDRC la
data de 15.03.2016, scrisoarea nr. 02/1-21-422 din 20.06.2016.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă participarea Consiliului raional Glodeni în calitate de partener la implementarea
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale en-gros și a
spațiilor destinate activităților non-agricole” în raionul Rîșcani.
2. Se aprobă Declarația de parteneriat (Anexa 2).
3. Se împuternicește președintele raionului Glodeni, dl. LEUCĂ Ion, să semneze Declarația de
parteneriat sau alte documente necesare în legătură cu aceasta.
4. Controlul executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de specialitate pentru
protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice (dl Valeriu
Țarigradschi).

Preşedinte al şedinţei

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile
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DECIZIE
Din 29 iunie 2016
Cu privire la aprobarea participării Consiliului raional Glodeni la implementarea

nr. 3/16

proiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2” , în calitate de partener

În temeiul art. 43, alin.(1) lit.t) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală; art. 9 din Legea nr.523 din 16.07.1999 privind proprietatea publică
a unităților administrativ – teritoriale; art.4-5 din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind
descentralizarea administrativă, Concursul Propunerilor de proiecte lansat de către MDRC la
data de 15.03.2016, scrisoarea nr.1 din 14.06.2016.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă participarea Consiliului raional Glodeni în calitate de partener la implementarea
proiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2” .
2. Se aprobă Declarația de parteneriat (Anexa 2).
3. Se împuternicește președintele raionului Glodeni, dl. LEUCĂ Ion, să semneze Declarația de
parteneriat sau alte documente necesare în legătură cu aceasta.
4. Controlul executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de specialitate pentru
protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice (dl Valeriu
Țarigradschi).

Preşedintele şedinţei

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile
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DECIZIE
Din 29 iunie 2016

nr. 3/17

Cu privire la aprobarea implementării proiectului „Construcția rețelelor de apeduct și
canalizare pentru comunitățile din zona prutului r-lui Glodeni etapa I” în parteneriat
cu com.Cuhnești r.Glodeni

În temeiul art. 43, alin.(1) lit.t) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală; art. 9 din Legea nr.523 din 16.07.1999 privind proprietatea publică
a unităților administrativ – teritoriale; art.4-5 din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind
descentralizarea administrativă, Concursul Propunerilor de proiecte lansat de către MDRC la
data de 15.03.2016.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă implementarea proiectului „Construcția rețelelor de apeduct și canalizare pentru
comunitățile din zona prutului r-lui Glodeni etapa I” în parteneriat cu com.Cuhnești r.Glodeni.
2. Se împuternicește președintele raionului Glodeni, dl. LEUCĂ Ion, să semneze Acordul de
parteneriat sau alte documente necesare în legătură cu aceasta.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de specialitate
pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice (dl Valeriu
Țarigradschi).

Preşedintele şedinţei

Nicolae Rotari

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile
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DECIZIE
Din 29 iunie 2016

nr. 3/18

Cu privire la aprobarea implementării proiectului „Construcția rețelelor de apeduct și

canalizare pentru comunitățile din zona prutului r-lui Glodeni etapa I” în parteneriat
cu com.Balatina r.Glodeni
În temeiul art. 43, alin.(1) lit.t) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală; art. 9 din Legea nr.523 din 16.07.1999 privind proprietatea publică
a unităților administrativ – teritoriale; art.4-5 din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind
descentralizarea administrativă, Concursul Propunerilor de proiecte lansat de către MDRC la
data de 15.03.2016
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă implementarea proiectului „Construcția rețelelor de apeduct și canalizare pentru
comunitățile din zona prutului r-lui Glodeni etapa I” în parteneriat cu com.Balatina r.Glodeni.
2. Se împuternicește președintele raionului Glodeni, dl. LEUCĂ Ion, să semneze Acordul de
parteneriat sau alte documente necesare în legătură cu aceasta.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de specialitate
pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice (dl Valeriu
Țarigradschi).

Preşedintele şedinţei
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