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REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

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

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

DECIZIE
Nr. ______________

______ __________________2017

„Cu privire la aprobarea condiţiilor concursului
raional la recoltarea culturilor cerealiere de I grupă,
culturilor de toamnă, pregătirea de bază a solului
şi semănatul culturilor de toamnă” pentru anul 2017
Examinînd propunerile Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Uniunii Teritoriale a
sindicatelor lucrătorilor din agricultură şi alimentaţie „Agroindsind” şi 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 condiţiile concursului recoltării culturilor cerealiere de I grupă, culturilor de
toamnă, pregătirea solului şi aratul de zăble între agenţii economici din Complexul
Agroindustrial al raionului Glodeni pentru anul 2017. (se anexează)
2. Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, vicepreședinte al raionului dl. Veaceslav Boubătrîn,
preşedintele Uniunii Teritoriale a sindicatelor lucrătorilor din agricultură şi alimentaţie
„Agroindsind”, dl. Pavel Stelea, în comun cu agenţii economici, vor analiza totalurile
concursului respectiv pentru prezentare spre aprobare preşedintelui raionului.
3. Direcţia Generală Finanţe, dl. Nelea Sîngereanu, va asigura alocarea din soldul disponibil
pentru anul 2017, suma de 45 mii lei, inclusiv:
• Pentru premierea cîştigătorilor Concursului raional în sumă de 25 mii lei, conform
condiţiilor Concursului raional.
• Pentru organizarea festivităţilor consacrate lucrătorilor din agricultură, 20 mii lei, conform
devizului de cheltuieli. (se anexează)
4. Redactorul şef al ziarului „Cîmpia Glodenilor”, dna. Victoria Vasilos, va publica condiţiile
Concursului cu rezultatele obţinute.
5. Controlul executării deciziei date se pune pe seama comisiilor de specialitate pentru
agricultură şi industrie, preşedinte dl. Ion Vasilos, şi pentru activităţi economicofinanciare, preşedinte dl. Ion Movilă.
Preşedintele şedinţei

_____________

Secretarul Consiliului raional

Pelin Vasile

Iniţiatorul Proiectului:
Preşedinte al raionului

LEUCĂ Ion

Elaborat:
Vicepreşedinte al raionului

Boubătrîn Veaceslav

Coordonat:
Şef Direcţia Generală Finanţe

Sîngereanu Nelea

Preşedintele UTSL AA „Agroinsind”

Stelea Pavel

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Specialist în problemele relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretarul Consiliului raional

Pelin Vasile
Anexă
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr.______ din ______________ 2017
CONDIŢIILE

concursului raional la recoltarea culturilor cerealiere de I grupă,culturilor
de toamnă, pregătirea de bază a solului şi semănatul culturilor de toamnă
La producerea cerealelor de I grupă
(grîu de toamnă, orz de toamnă, mazăre, grîu de primăvară, orz de primăvară
şi alte grăunţoase din I grupă – minim 2 culturi)
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 50 ha pînă la
150 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 30 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc de 800 lei.
2. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 151 ha pînă
la 500 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 30 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc de 900 lei.
3. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 501 ha şi
mai mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 30 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc de 1000 lei.
La producerea grîului de toamnă
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 50 ha pînă la
150 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 35 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
2. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 151 ha pînă
la 350 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 35 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 700 lei.
3. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 351 ha şi
mai mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 35 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 900 lei.
La producerea orzului de toamnă
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 50 ha şi mai
mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 30 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
La producerea orzului de primăvară
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 50 ha şi mai
mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 28 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
La producerea grîului de primăvară
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 50 ha şi mai
mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 20 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.

La producerea rapiţei de toamnă
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 30 ha pînă la
80 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 18 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
2. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 81 ha şi mai
mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 16 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 600 lei.
La treerat cereale între echipaje şi mărci de combine
1. De considerat învingător, între combine de tip SC-5, echipajul care a treerat cea mai mare
cantitate, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
2. De considerat învingător, între combine de tip „Euro”, echipajul care a treerat cea mai
mare cantitate, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
Între mecanizatori și șoferi la transportarea grăunţoaselor de la combine
1. De considerat învingător mecanizatorul, care a transportat de la combine cea mai mare
cantitate de cereale, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de
500 lei.
2. De considerat învingător şoferul, care a transportat de la combine cea mai mare cantitate
de cereale, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
La producerea sfeclei de zahăr
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 20 ha pînă la
50 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 300 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
2. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 51 ha pînă la
150 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 300 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 1000 lei.
3. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 151 ha şi
mai mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 300 c/ha, decorîndu-se cu Diploma
de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 1500 lei.
La producerea floarei soarelui cu excluderea suprafeţelor seminciere
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 50 ha pînă la
150 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 25 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
2. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 151 ha pînă
la 250 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 25 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 700 lei.
3. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 251 ha şi
mai mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 25 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 900 lei.
La producerea porumbului boabe
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 50 ha pînă la
100 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 40 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 700 lei.
2. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 101 ha şi
mai mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 40 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 900 lei.

La producerea soiei
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 50 ha pînă la
100 ha, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 20 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 700 lei.
2. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut pe suprafaţa de la 101 ha şi
mai mult, cea mai înaltă recoltă, dar nu mai puţin de 18 c/ha, decorîndu-se cu Diploma de
Onoare şi premiul bănesc în sumă de 900 lei.
La producerea fructelor
1. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut cea mai înaltă recoltă de pe
suprafaţa nu mai mică de 5 ha de livezi intensive şi roada nu mai mică de 250 c/ha,
decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 700 lei.
2. De considerat învingător agentul economic, care a obţinut cea mai înaltă recoltă de pe
suprafaţa nu mai mică de 50 ha şi roada nu mai mică de 100 c/ha, decorîndu-se cu
Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 700 lei.
La recoltarea floarei soarelui între echipaje şi mărcile de combine
1. De considerat învingător, între combine de tip SC-5, echipajul care a treerat cea mai mare
cantitate, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
2. De considerat învingător, între combine de tip „Euro”, echipajul care a treerat cea mai
mare cantitate, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
La recoltarea soiei
1. De considerat învingător, între combine de tip SC-5, echipajul care a treerat cea mai mare
cantitate, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
2. De considerat învingător, între combine de tip „Euro”, echipajul care a treerat cea mai
mare cantitate, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
La recoltarea porumbului boabe
1. De considerat învingător, între combine de tip SC-5, echipajul care a treerat cea mai mare
cantitate, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
2. De considerat învingător, între combine de tip „Euro”, echipajul care a treerat cea mai
mare cantitate, decorîndu-se cu Diploma de Onoare şi premiul bănesc în sumă de 500 lei.
La prelucrarea de bază a solului și semănatul de toamnă
1. De considerat învingător agentul economic, care a finalizat pregătirea de bază a solului şi
aratul de zăble pe toată suprafaţa calitativ, și a însemînțat pentru roada anului 2018
suprafețe optime de culturi cerealiere de toamnă pînă la 15 noiembrie 2017, decorîndu-se
cu Diploma de Onoare și premiu bănesc în sumă de 900 lei.
La prelucrarea de bază a solului (aratul și prelucrarea cu scarificatorul)
pe tipuri de tractoare
1. De considerat învingător mecanizatorii, care au prelucrat cea mai mare suprafaţă,
decorîndu-se cu Diploma de Onoare:
Puterea tractorului (cai putere)
-- Pînă la 100 c.p.
-- 100 – 140 c.p.
-- 140 – 180 c.p.
-- mai mult de 180 c.p

Suma, lei
500
500
500
500

Controlul executării şi acordării premiilor se pune pe seama comisiilor de
specialitate pentru agricultură şi industrie, preşedinte dl. Ion Vasilos, şi pentru
activităţi economico-financiare, preşedinte dl. Ion Movilă.
Notă:
1. De considerat învingători pentru îndeplinirea concursului agenţii economici, care
vor asigura îndeplinirea condiţiilor pentru securitatea și sănătatea muincii, restanţa
la salarizare nu mai mult de o lună și respectarea Legii de salarizare, crearea
condiţiilor de muncă şi odihnă, cît şi eliberarea cîmpurilor de paie şi rămăşiţelor
vegetale, fără arderea lor.
2. În caz de calamităţi naturale totalurile Concursului de efectuat după roada mai
mare obţinută de agenţii economici.
3. Se recomandă agenţilor economici să premieze specialiştii care au cele mai bune
rezultate a muncii.

Secretarul Consiliului raional

Vasile Pelin
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din

Nr.

Despre aprobarea unor regulamente
de organizare si desfăşurare a concursurilor DITS Glodeni
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.17 din 04.01 2006”;
Codul educaţiei al Republicii Moldova art.19; art.43; 46 ale Legii privind administraţia publică
locală, nr. 436-XVI din 28.12. 2006,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1. Se aprobă regulamentul cu privire la susţinerea elevilor dotaţi care sînt aprobate în sumă
de 33480 lei pe anul 2017 conform devizului de cheltuieli pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului nominalizat (anexa nr.1).
2. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
Spartachiadei raionale a elevilor în sumă de 23610 lei. (anexa nr.2).
3. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului raional şi regional “Cupa Guvernului” la fotbal în sumă de 1050 lei.(anexa nr.3).
4. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului raional şi regional la fotbal “Guguţă” în sumă de 1050 lei. (anexa nr.4).
5. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea “Zilei
Sportivului” în sumă de 1950 lei. (anexa nr.5).
6. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului raional – recital de poiezie “Eminesciană în sumă de 1420 lei. (anexa nr.6).
7. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului raional „Cîntec Pascal în sumă de1650 lei. (anexa nr.7).
8. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului raional şi regional “Securitate la trafic înseamnă viaţă” în sumă de 1600 lei (anexa
nr.8).
9. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului raional “ Obiceiuri şi datini de iarnă” în sumă de 3000 lei (anexa nr.9).
10. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului raional “Cîntecul Popular şi de estradă” în sumă de 2000 lei (anexa nr.10).
11. Se aprobă scenariul şi devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii
“Ziua Internaţională a copiilor” în sumă de 2600 lei (anexa nr.11).
12.Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de dans ,, Hai la joc” în sumă de 2400 lei (anexa nr12)
13. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea
concursului raional al cititorilor de proză „Clasica vie” în sumă de 980 lei (anexa nr13)

14. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea
concursului raional “Cîntecele Credinţei, speranţei şi iubirii Victoria 72” în sumă de 1340 lei
(anexa 14)
15. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea
concursului raional „Pedagogul anului" 2015 în sumă de 13500 lei (anexa 15)
16. Se aprobă Regulamentul şi devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea
concursului raional „ Lecturi Pedagogice” 2015 în sumă de 4800 lei (anexa16)
17.Se aprobă devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea Conferinţei raionale
a cadrelor didactice în sumă de 9700 lei (anexa 17)
18. Se aprobă
devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii
profesionale „Ziua lucrătorului din învăţămînt” în sumă de 24700 lei (anexa 18)
19. Se aprobă devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea „ Gala Olimpicilor”
în sumă de 8200 lei (anexa 19).
20. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor de specialitate,
perntru activităţi socio culturale şi învăţămint (presedinte dna Moloşnic Laurenţia) şi perntru
activităţi economico-financiare (preşedinte dl Ion Movilă).
Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

Iniţiatorul proiectului
Preşedinte al raionului

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vice preşedintele raionului

ALBU Oxana

Şeful Direcţiei Finanţe

Nelea Singereanu

Şeful Direcţiei Învatamint Tineret şi Sport

Tudor Casauţan

Şef serviciu juridic şi resurse umane

Zorina Gurău

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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Proiect
DECIZIE
din ________________ 2017

nr. _____

Cu privire la aprobarea Programului
de activitate a Consiliului raional şi
al Aparatului Preşedintelui raionului
pentru trimestrul II al anului 2017.

În conformitate cu art. 43, alin.1, lit. (j), al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Glodeni şi al Aparatului Preşedintelui raionului
pentru trimestrul II al anului 2017 (conform anexei).

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

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Inițiatorul proiectului:

_____________________

Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

Președinte al raionului

Coordonat: Vicepreședinte al raionului

ALBU Oxana

Vicepreședinte al raionului

BOUBĂTRÎN Veaceslav

Vicepreședinte al raionului

ȚARIGRADSCHI Victor

Șef Serviciu juridic și resurse umane

Gurău Zorina

Șef interimar secția administrație publică locală

Stavinschi Ina

Specialist în problemele relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexă
la Decizia Consiliului raional

nr.

din

2017

Programul
de activitate al Consiliului raional şi al Aparatului Preşedintelui raionului
Glodeni pentru trimestrul II al anului 2017
N Măsurile preconizate
r
.

Termenul
executării

Responsabil

Raportor

de executare

I.Şedinţa Consiliului
raional:
1 Cu privire la măsurile de Iunie 2017
. pregătire a economiei
raionale și sferei sociale
pentru
activitate
în
perioada de toamnă - iarnă
2017-2018.

dl. Gudumac
Vasile, șef Secția
Economie

2 Cu privire la aprobarea
. programului de activitate a
Consiliului raional pentru
tr. III al anului 2017.

dl.Pelin Vasile,
secretar al
Consiliului raional

dna.Stavinschi Ina, şef interimar

șefii Centrelor de
Sănătate din
raion

dna.Gonța Nina, reprezentant din partea

3 Informația cu privire la
. implementarea reformei
medicinei primare.

Iunie 2017

Iunie 2017

II. Controlul şi
executarea:
a Legile şi Hotărîrile
) Parlamentului R. Moldova

Aparatul
Preşedintelui
raionului, şefii
serviciilor
descentralizate

b Hotărîrile Guvernului
) Republicii Moldova

Aparatul
Preşedintelui
raionului, şefii

secţie administraţie publică

IMSP CS din raion, șef IMSP CS Balatina

serviciilor
descentralizate
c Deciziile Consiliului Raional
) şi dispoziţiile preşedintelui
raionului

Permanent

d Lucrul cu petiţiile
)

Aparatul
Preşedintelui
raionului, şefii
serviciilor
descentralizate
Aparatul
Preşedintelui
raionului, şefii
serviciilor
descentralizate

III. Măsurile
organizate:
1. Şedinţe operative de
lucru pe lîngă Preşedintele
raionului:
a) Cu aparatul
Preşedintelui

În fiecare zi
de luni a
săptămînii

dna Stavinschi I.,
şef interimar
secţie
administraţie
publică

Specialiştii Aparatului Preşedintelui şi

b) Cu conducătorii
serviciilor desconcentrate,
descentralizate.

Prima zi de
luni a lunii,

dna Stavinschi I.,
şef interimar
secţie
administraţie
publică

Conducătorii serviciilor desconcentrate,

dna Stavinschi I.,
şef interimar
secţie
administraţie
publică

Secția administrație publică în coordonare

c) Participarea la adunările
generale ale cetăţenilor din
localităţile raionului

d) Seminare pentru
primarii şi secretarii
consiliilor locale, serviciile
descentralizate şi
desconcentrate din

ora 09.00

În
conformita
te cu
graficul
aprobat.

dna.Stavinschi I.,
şef interimar
secţie
administraţie
publică

conducătorii serviciilor descentralizate.

descentralizate, organizaţiilor şi întreprinderilor
din or.Glodeni

cu primarii localităţilor raionului

teritoriu.
e) Intîlniri de lucru cu
reprezentanţii Guvernului
Republicii Moldova

Conform
graficului
Aparatului
Guvernului
Republicii
Moldova

dna.Stavinschi I.,
şef interimar
secţie
administraţie
publică

Şefii direcţiilor şi serviciilor subordonate

f) Deplasări în primăriile
raionului

Conform
graficului

dl.Pelin Vasile,
secretar al
Consiliului raional

Specialiştii Aparatului Preşedintelui raionului

Consiliului raional, serviciile desconcentrate din teritoriu

şi secţiilor subordonate Consiliului Raional.

dna.Stavinschi I.,
şef interimar
secţie
administraţie
publică
g)Participarea la şedinţele Conform
graficului
consiliilor locale din raion.
aprobat

Secţia
dna.Stavinschi I., şef interimar
administraţie
secţie administraţie publică
publică locală va
informa
Preşedinţii
comisiilor
consultative de
specialitate
pentru
participare
precum și
consilierii raionali.

h) Organizarea şi
petrecerea sărbătorilor
naţionale, internaţionale şi
mondiale

Conform
datelor
stabilite

dna.Stavinschi I.,
şef interimar
secţie
administraţie
publică

i)Ședința echipei mobile al
biroului comun de
informații și servicii

În
conformita
te cu
graficul
aprobat (
ziua de
vineri).

dl.ȚARIGRADSCHI
Victor,
vicepreședinte al
raionului

Secția administrație publică

Secretar al Consiliului raional
Vasile Pelin

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,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

REPUBLICA

MOLDOVA

Proiect

DECIZIE
din__________________2017

nr.____

„Cu privire la efectuarea controlului medical
al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar
în termen,serviciul cu termen redus, serviciul
civil (în primăvara-vara anului 2017)”.
În baza articolelor 28,29,31,32,33 al Legii Republicii Moldova nr. 1245-XV
din 18.07.2002 "Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei" şi
în conformitate cu art.43 aliniatul (2) al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional Glodeni D E C I D E:
1. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de încorporare în serviciul militar în
termen,serviciul cu termen redus,serviciul civil şi comisia de rezervă în raionul Glodeni
conform anexei nr.1,2 și sarcina prealabilă în primării în primăvara-vara anului 2017
(anexa nr.5)
2. Se instituie comisia de încorporare în serviciul militar în termen,serviciul cu termen
redus,serviciul civil va desfăşura activitatea ședințelor conform anexei nr.6;
3. Secţia administrativ-militară(l.d.p.Glodeni):
- va desfăşura activitatea comisiei medicale de încorporare în perioada de la 16.03.2017
pînă la 29.07.2017 (anexa nr.3).
4. Direcţia Finanţe va asigura în comun cu contabilul-sef al Preşedintelui raionului
Glodeni finanţarea sumelor respective IMSP Spitalului raional Glodeni pentru examenul
medical, predarea analizelor şi investigaţiilor necesare recruţilor supuşi încorporării.
5.
-

Directorul IMSP Spitalul Raional Glodeni, directorul Întreprinderii Municipale Centrul
Stomatologic Raional Glodeni să asigure:
trecerea examenului medical gratuit şi în primul rînd în secţia consultativă a spitalului
raional Glodeni a recruţilor supuşi încorporării.
repartizarea medicilor specialişti, pentru efectuarea controlului medical al recruţilor,
conform graficului de la 16.03.2017 pînă la 29.07.2017 (anexa nr.4).
păstrarea salariului mediu lunar, locului de muncă a medicilor,implicaţi în procesul de
încorporare.
activitatea comisiei medicale de încorporare principală, de la 09.00 pînă la 14.00 şi a
comisiei medicale de rezervă-după necesitate (anexa nr.3).
predarea analizelor, trecerea examenului rentghenologic şi electrocardiogramei de la
orele 8.00 pînă la 10.00.

6. Intreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Glodeni va asigura prerzența
medicului stomatolog pentru efectuartea examenului medical a recruților.
7. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Glodeni va asigura prezența
medicului psihiatru pentru efectuartea examenului medical al recruților.
8. Centrele de Sănătate din raionul Glodeni:
- vor organiza recruții pentru trecerea analizelor.
- conform ordinului Ministrului Sănătății nr.283 din 27.03.2012 vor asigura asistența
medicală a recruților și asanarea pentru pregătirea lor către serviciul militar în
conformitate cu legislația în vigoare.
9. Inspectoratul de Poliţie Glodeni:
- va acorda ajutor la înştiinţarea, asigurarea prezenţei recruţilor şi căutarea recruţilor
ce nu s-au prezentat la comisia de încorporare;
- va contribui la selectarea recruţilor pentru trupele de carabinieri.
7. Organele administraţiei publice locale, în comun cu conducătorii instituţiilor,
organizaţiilor, întreprinderilor din teritoriul subordonat să contribue la asigurarea
prezentării recruţilor la secţia administrativ-militară(l.d.p.Glodeni) conform graficului şi
îndeplinirea sarcinii prealabile (anexa nr.5.)
8. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei de specialitate pentru
problemele de drept și etică și pentru protecție socială și sănătate publică.
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului
Preşedinte al raionului

LEUCĂ Ion

A elaborat:

Şeful secţiei administrativ-militare (l.d.p.Glodeni)
locotenent colonel

Eduard Loghin

Coordonat:
Vicepreşedintele raionului

ALBU Oxana

Şef Direcţiei Finanţe

Sîngereanu Nelea

Directorul IMSP Spitalul Raional Glodeni

Nicolae Gurev

Șef serviciu juridic și resurse umane

Gurău Zorina

A vizat:
Secretar al consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___din “___” ____________ 2017

COMPONENŢA COMISIEI

de încorporare în serviciul militar în termen,termen redus şi cel civil
în primăvara-vara anului 2017

Preşedinte al comisiei:
ALBU Oxana -

vicepreşedinte al raionului Glodeni
Vicepreşedinte:

Loghin Eduard -

şeful secţiei administrativ-militare al raionului Glodeni

Ţarigradschi Liudmila - specialist în problemele protecţiei civile şi serviciul civil

Membrii comisiei:
Belinschi Constantin

șef al secției securitate publică al IP Glodeni

Grijuc Vitalie

specialist principal în problemele protecţiei drepturilor copiilor

Meşca Ruslan

reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri

Slepţov Lilia

preşedintele comisiei medicale.

Secretarul comisiei:
Mucerschii Lina -

specialist al secţiei administrativ-militare Glodeni

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din “___” ___________ 2017

COMPONENŢA COMISIEI
(de rezervă)
de încorporare în serviciul militar în termen, termen redus şi cel civil
în primăvara-vara anului 2017

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

specialist-superior al SAM Glodeni
Membrii comisiei:

din oficiu
din oficiu
Leanca Zinaida

Secretar al Consiliului raional

reprezentantul secţiei administraţie publică
reprezentantul IP Glodeni
secretarul comisiei

Pelin Vasile

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr.___ “___” ________________2017

GRAF ICUL
activităţii comisiei de încorporare şi comisiei medico-militare
în primăvara-vara anului 2017
Nr.

Primăria

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

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

Data
trecerii comisiei medicale
primăvara-vara 2016
21.03.2017
22.03.2017
23.03.2017
24.03.2017
16.03.2017
22.03.2017
24.03.2017
17.03.2017
17.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
27.03.2017
27.03.2017
21.03.2017
28.03.2017
16.03.2017
28.03.2017
23.03.2017
29.03.2017

Zilele de rezervă : 30.03 -29.07.2017

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 4
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din “___”_____________2017

COMPONENŢA

comisiei medicale de încorporare în primăvara-vara anului 2017

Preşedinte al comisiei : Lilia Slepţov.

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

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

Membrii comisiei medicale
de rezervă:
Larisa GheregaLudmila Adam Vsevolod Seveniuc Cazimir ProminschiiDin oficiu -

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

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr.5
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr.___ din „___”____________ 2017

SARCINA
prealabilă stabilită în primării în primăvara-vara anului 2017

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

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

Secretar al Consiliului raional

Sarcina prealabilă
primăvara-vara 2017
4
1
3
3
2
3
2
1
1
3
4
3
3
2
2
2
4
2
2

Pelin Vasile

Anexa nr. 6
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din ___”_____________2017

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

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

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

Secretar al Consiliului raional

Data
de petrecere a ședințelor
17.03.2017
31.03.2017
14.04.2017
21.04.2017
28.04.2017
13.05.2017
27.05.2017
17.06.2017
08.07.2017
29.07.2017

PELIN Vasile

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
proiect

DECIZIE
din__martie 2017

nr __

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2017, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 6/1 si 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin
decizia Consiliului raional nr. 1/1 din 26 ianuarie 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, 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, demersurilor:
IMSP ”Centrul de Sănătate Glodeni” nr. 01-6/13 din 07.02.2017,Uniunii
Veteranilor Războiului din Afganistan nr. 5 din 31.01.2017, Secției administrativ
militară din 30.01.2017, Consiliul raional Glodeni a veteranilor de război și muncă
nr. 1 din 17.01.2017, OT Glodeni a Asociației Nevăzătorilor din Moldova nr. 50
din 28.12.2016, Directiei Agricultură si Alimentație nr 101 din 14.02.2017,
Serviciului Cultură nr.18 din 13.02.2017, DITS nr 11 din 14.02.2017, cetățenilor
din raion,
Consiliul raional DECIDE:
1. 1. Se rectifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din
contul soldului disponibil format la 01.01.2017 în sumă de 452,3 mii lei,
inclusiv:
1.1 prin intermediul Aparatului Președintelui raionului - în sumă de 196,7 mii
lei
1.1.1 IMSP ”Centrul de Sănătate Glodeni” – în sumă de 87,6 mii lei pentru
acoperirea partiala a cheltuielilor legate de procurarea amestecurilor adaptate
la alimentarea artificială a copiilor din familiile social vulnerabile, conform
demersului IMSP ”Centrul de Sănătate Glodeni” nr. 01-6/13 din 07.02.2017
1.1.2 Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan , OT Glodeni - pentru
acoperirea cheltuielilor pentru masa de pomenire conform devizului de
cheltuieli si cheltuielilor de transport - în sumă de 20,0 mii lei, conform

demersului Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan nr. 5 din
31.01.2017
1.1.3 Secției administrativ militară – în sumă de 19,4 mii lei pentru organizarea și
desfășurarea activităților cu caracter de educație militar-patriotică, conform
demersului și devizului de cheltuieli din 30.01.2017
1.1.4 Consiliul raional Glodeni a veteranilor de război și muncă – în sumă 15,0
mii lei pentru organizarea măsurilor preconizate în anul 2017, conform
demersului nr. 1 din 17.01.2017
1.1.5 OT Glodeni a Asociației Nevăzătorilor din Moldova - în sumă de 9,7 mii lei
pentru desfășurarea măsurilor și competițiilor sportive în anul 2017, conform
demersului nr. 50 din 28.12.2016
1.1.6 Directiei Agricultură si Alimentație – în sumă de 45.0mii lei pentru
organizarea și desfăsurarea sărbătorilor profesionale ,, Ultimul snop,, Ziua
lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, Concursurilor
raionale, conform demersului Directiei nr 101 din 14.02.2017.
1.2 Serviciului Cultură , programul ,,dezvoltarea culturii,, subprogramul ,,măsuri
culturale,,– în sumă de 150.0mii lei pentru acoperirea cheltuielilor ca urmare a
vizitelor delegatiilor raionului in Republica Polonă(iunie, septembrie 2017) ,în
Republica Letonă(mai, octombrie 2017), Romănia, cît si primirea delegațiilor
din țările nominalizate(mai,august 2017), conform demersului Serviciului
Cultură nr.18 din 13.02.2017
1.3 Direcția Învățămînt Tineret si Sport – in sumă de 105,6mii lei pentru
organizarea și desfășurarea concursurilor raionale in conformitate cu
regulamentele aprobate, conform demersului DITS nr 11 din 14.02.2017.
2. A aloca din Fondul de Rezervă a Consiliului raional mijloace financiare
in suma de 30,0mii lei, inclusiv
2.1 prin intermediul Direcției Asistentă Socială, ajutor financiar cetățenilor – în
sumă de 30.0 mii lei, inclusiv:
2.1.2 Părinților ostașilor căzuți pe cîmpul de luptă din Afganistan – ajutor financiar
în sumă de 1,0 mii lei, inclusiv:
- Spijavca Mihail – 1,0 mii lei, com. Iabloana
2.1.3 Invalizilor participanților la războiul din Afganistan – ajutor financiar în
sumă de 11,0 mii lei, inclusiv:
- Razmereț Iurie – 1,0 mii lei, or. Glodeni
- Malai Alexandru – 1,0 mii lei, or. Glodeni
- Gușan Vasile – 1,0 mii lei, s. Petrunea
- Moroșanu Victor – 1,0 mii lei, s. Fundurii Vechi
- Ușurelu Ion – 1,0 mii lei, s. Dușmani
- Dogotari Gheorghe – 1,0 mii lei, com. Viișoara
- Cobotaru Ion – 1,0 mii lei, com. Viișoara
- Carp Ion – 1,0 mii le, s. Hîjdieni
- Talpă Ion – 1,0 mii lei, com. Iabloana
- Noroc Iurie - 1,0 mii lei, or. Glodeni

- Spînu Victor – 1,0 mii lei, s. Sturzovca
2.1.4 Cetățenilor din raionul Glodeni – în sumă de 18,0 mii lei, inclusiv:
a) locuitoarei or. Glodeni, d-na Bernic Maria, pentru soțul său Bernic Ion – ajutor
financiar în sumă de 3,0 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor legate de
tratament costisitor
b) locuitorului or. Glodeni, dl Lupușor Valeriu – ajutor financiar în sumă de 3,0
mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor legate de tratament costisitor
c) locuitoarei s. Camenca, d-na Sîrbu Loreta– ajutor financiar în sumă de 3,0 mii
lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor legate de tratament costisitor
d. ) tînărului specialist-medic anestezist –reanimatolog a IMSP Spitalul Raional
Glodeni d-na Ciochină Oxana – ajutor financiar în sumă de 3,0mii lei
) tînărului specialist-medic chirurg a IMSP Spitalul Raional Glodeni d-na Gherega
Larisa – ajutor financiar în sumă de 3,0mii lei
) tînărului specialist-medic internist a IMSP Spitalul Raional Glodeni d-na Seleg
Ecaterina – ajutor financiar în sumă 3,0mii lei
3.Se aprobă restabilirea soldurilor bănești din transferurile categoriale cu
destinație specială format la 01.01.2017 în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din
componenta UAT, aprobat prin HG nr. 868 din 08.10.1014– în sumă de 3740,0
mii lei, inclusiv următoarelor instituții de învățămînt pentru anul 2017:
3.1 Instituția Publică L.T V. Coroban – 194,4 mii lei
3.2 Instituția Publică L.T Lev Tolstoi – 76,7 mii lei
3.3 Instituția Publică LT. Balatina – 149,5 mii lei
3.4 Instituția Publică L.T Cuhnești – 299,7 mii lei
3.5 Instituția Publică Gimnaziul Sturzovca nr. 1 – 490,1 mii lei
3.6 Instituția Publică Gimnaziul Sturzovca – 162,4 mii lei
3.7 Instituția Publică Gimnaziul Hîjdieni – 395,9 mii lei
3.8 Instituția Publică Gimnaziul Danu – 1,2 mii lei
3.9 Instituția Publică Gimnaziul Iabloana nr. 1 – 59,5 mii lei
3.10 Instituția Publică Gimnaziul Iabloana – 174,5 mii lei
3.11 Instituția Publică Gimnaziul Ustia – 194,0 mii lei
3.12 Instituția Publică Gimnaziul Cajba – 217,5 mii lei
3.13 Instituția Publică Gimnaziul Viișoara – 163,9 mii lei
3.14 Instituția Publică Gimnaziul Camenca – 46,2 mii lei
3.15 Instituția Publică Gimnaziul Dușmani – 183,6 mii lei
3.16 Instituția Publică Gimnaziul Dm. Cantemir – 84,5 mii lei
3.17 Instituția Publică Gimnaziul Fundurii Vechi – 151,5 mii lei
3.18 Instituția Publică Gimnaziul Petrunea – 9,4 mii lei
3.19 Instituția Publică Gimnaziul Limbenii Vechi – 79,2 mii lei
3.20 Instituția Publică Gimnaziul Ciuciulea – 157,7 mii lei
3.21 Instituția Publică Gimnaziul Limbenii Noi – 11,7 mii lei

3.22 Instituția Publică Gimnaziul Cobani – 329,9 mii lei
3.23 Școala Primară Grădiniță Fundurii Noi – 43,3 mii lei
3.24 Școala Primară Grădiniță Clococenii Vechi – 64,1 mii lei
4.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate ______________________________________.
Preşedintele şedinţei

_____________________

Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Sef Directia Finante

Sîngereanu Nelea

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

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
Proiect
DECIZIE

din

martie 2017

nr.____

” 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.2 din 14 februarie 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.Se transmite în proprietate privată spaţiul locativ normativ cu achitarea a 50 % din cost,
conform anexei nr.2
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

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Glodeni
Victor ȚARIGRADSCHI
Șef serviciu juridic și resurse umane
Zorina Gurău
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Ala Ojoga
Specialist al secției administrație publică
Petru Tcaci
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

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

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

Proiect
DECIZIE
din

ianuarie 2017

nr.

„ Cu privire la modificarea unor contracte de comodat, folosință temporară încheate între
Președintele raionului Glodeni cu instituțiile, primăriile din cadrul raionului,,
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii cu privire
la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii
privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007, Legii privind
prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997 Legii
cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, demersului DÎTS nr.05 din
25.01.2017, demersului IMSP CS Glodeni nr.01-16/10 din 25.01.2017, demersului DÎTS nr.05
din 24.01.2017, demersului DÎTS nr.06 din 02.02.2017 demersului DÎTS nr. 09 din 13.02. 2017,
demersului Serviciului Cultură nr.19 din 14.02.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă modificarea contractelor de comodat, folosință temporară încheate între
Președintele raionului Glodeni și istituțiile, primăriile din cadrul raionului, conform anexei.
2.Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadastru,, de a efectua modificările parvenite în
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare,,
3.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Șef al Direcție Finanțe
Nelea Sîngereanu
Șef serviciul juridic și resurse umane
Zorina Gurău
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Ala Ojoga
Petru Tcaci
Specialist al secției administrație publică
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din martie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat nr.9 încheiat la 22 iunie 2010, care este parte integrală a
contractului nominalizat.
.03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică IMSP CS Spitalul raional Glodeni în persoana
șefului Guriev Nicolai, numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1.
cap. XI „Clauze finale” al contractului de comodat nr.9 din 22 iunie 2010 ( număr cadastral al
terenului 4801114.007) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul
susmenţionat, întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
* alin.1 se omite sintagma ,,4.904.193,80,, și se completează cu sintagma ,,4.633.956,12
* alin.1 se supstituie sintagma ,,3,7965,,și se completează cu sintagma ,,3,5873 ,,
* alin.1 se omite sintagma ,,4.904.193,80 ( patru milioane nouă sute patru mii una
suta nouăzeci și trei virgulă optzeci ),, și se complectează cu sintagma ,, 4.633.956,12 (patru
milioane șase sute treizeci și trei mii nouă sute cincizeci și șase virgulă doisprezece),,
în continuare se citește după text.
2. Se modifică şi se completează ,, Actul de primire-predare a mijloacelor fixe ,, în felul
următor:
,, Lista bunurilor imobile care se transmit IMSP Spitalul raional, str.Tricolorului nr.2,
or.Glodeni,,
n/o 1 se omite sintagma ,, 3,7965,, și se completează cu sintagma ,,3,5873 ,,
n/o 1 se omite sintagma ,, 4.904.193,80,, și se complectează cu sintagma ,,4.633.956,12,,
în continuare se citește după text.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat nr.9 din 22.06.2010 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 patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
IMSP Spitalul raional Glodeni
Guriev Nicolai

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din
martie 2017
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 26 iunie 2015, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
.03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică IP Liceul Teoretic Balatina în persoana director
Elena Cechină, numit în continuare „Comodatar” conducîndu–se de pct.11.1, cap. XI
„Clauze finale” al contractului de comodat din 26 iunie 2015 ( număr cadastral al terenului
4811304.029) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat,
întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.1 în felul următor:
* alin.2 se omite sintagma ,, 98.760,76,, se completează cu sintagma ,, 4.938.038,09
(patru milioane nouă sute treizeci și opt mii treizeci si opt virgulă zero nouă ) lei
în continuare se citește după text
2.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
* alin.2 se omite sintagma ,, 98.760,76,, se completează cu sintagma ,, 4.938.038,09,,
*
alin.3 se omite textul , (nouăzeci și opt mii șapte sute șaizeci virgulă șaptezeci și șase),, și se
complectează cu textul (patru milioane nouă sute treizeci și opt mii treizeci si opt virgulă
zero nouă ) lei
în continuare se citește după text
3. Se modifică Actul de primire-predare a terenului aferent clădirilor ,, în felul următor:
,, Lista bunului imobil – teren aferent construcțiilor, amplasate în c. Balatina, rl. Glodeni
proprietate publică, domeniul public date în administrare, cu titlu gratuit, în baza
contractului de comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la
Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina ,,
n/o 1 se omite sintagma ,, 98.760,76,, se completează cu sintagma ,, 4.938.038,09,,
în continuare se citește după text.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 26.06.2015 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Pentru „ Comodatar”
Preşedinte al raionului Glodeni

IP Liceul Teoretic Balatina

LEUCĂ Ion

Elena Cechină
Anexa nr.3
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din
martie 2017
ACORD ADIŢIONAL

la contractul de comodat încheiat la 26 iunie 2015, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
.03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică IP Liceul Teoretic Balatina în persoana director
Elena Cechină, numit în continuare „Comodatar” conducîndu–se de pct.11.1, cap. XI
„Clauze finale” al contractului de comodat din 15 noiembrie 2014 ( număr cadastral al terenului
4811304.029.01) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat,
întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. III pct. 3.2 în felul următor:
* alin.3 se omite sintagma ,, 9.155.556,48,, se completează cu sintagma ,, 10.071.112,40
în continuare se citește după text
2. Se modifică Actul de primire-predare a clădirilor ,, în felul următor:
,, Lista bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public care se transmit în folosință
temporară, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat de la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni la Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina ,,
n/o 1 se omite sintagma ,, 9.155.556,48,, se completează cu sintagma ,, 10.071.112,40,,
Total se omite sintagma ,, 9,248,132,48,, se completează cu sintagma ,, 10,155,388,40,,
în continuare se citește după text.

3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 15.11.2014 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
IP Liceul Teoretic Balatina
Elena Cechină

Anexa nr.4
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din martie 2017
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 27.09.2012, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
.03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică IMSP CS Ciuciulea în persoana șefului Marc
Oxana, numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze
finale” al contractului de comodat din 27.09.2012 ( număr cadastral al terenului 4842302.025,
4842306.065) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat,
întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
* alin.3 se omite sintagma ,,184.722,69 ( una suta optzeci și patru mii șapte sute
douăzeci și doi virgulă șaizeci și nouă ),, și se completează cu sintagma ,, 1.182.861,13 ( un
milion una sută optzeci și două mii opt sute șaizeci și una virgulă treisprezece) ,,.
în continuare se citește după text.
2. Se modifică şi se completează ,, Actul de primire-predare a mijloacelor fixe ,, în felul
următor:
,, Lista bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public care se transmit din
proprietatea unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni în administrare IMSP CS
Ciuciulea,,
n/o 2 se omite sintagma ,, 0,1148 ha,, și se completează cu sintagma ,, 0,1400 ha;
n/o 2 se omite sintagma ,, 148.294,86,, și se completează cu sintagma ,, 180.847,39;
în continuare se citește după text.
n/o 4 se omite sintagma ,, 0,0282 ha,, și se completează cu sintagma ,, 0,0628 ha,,;
n/o 4 se omite sintagma ,, 36.427,82,, și se completează cu sintagma ,, 81.122,97,,;
Total, alin.3 se omite sintagma ,,0,1430 ha,, și se completează cu sintagma ,, 0,9157 ha,,
Total, alin.3 se omite sintagma ,,184.722,69,, și se completează cu sintagma ,, 1.182.871,13,,
în continuare se citește după text.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 27.09.2012 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Pentru „ Comodatar”
Preşedinte al raionului Glodeni

IMSP CS Ciuciulea

LEUCĂ Ion

Marc Oxana
Anexă nr.5
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din
martie 2017

ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 26.02.2014 care este parte integrală a contractului
nominalizat.
.03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP Centrul de Sănătate Balatina în persoana
șefului Nina Gonța , numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI
„Clauze finale” al contractului de comodat din 26 februarie 2014- număr cadastral 4811105.217
şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările
după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
* alin.3 se omite sintagma ,, 27470,03 ( douăzeci și șapte mii patru sute șaptezeci
virgulă zero trei ),, și se completează cu sintagma ,, 2.596.322,69 ( două milioane cinci sute
nouăzeci și șase mii trei sute douăzeci și doi virgulă șaizeci și nouă),,.
în continuare se citește după text.
2. Se modifică şi se completează ,, Actul de primire-predare a terenului proprietate publică
domeniul public ,, în felul următor:
,, Lista bunurilor imobile – teren aferent, proprietate publică, domeniul public în
administrare cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat IMSP CS Balatina,,
n/o 1 se omite sintagma ,, 3,8672 ha,, și se completează cu sintagma ,, 1,9417 ha;
n/o 1 se omite sintagma ,, 25788,62,, și se completează cu sintagma ,, 2.508.224,18;
n/o 2 se omite sintagma ,, 0,0652 ha,, și se completează cu sintagma ,, 0,0682 ha;
n/o 2 se omite sintagma ,, 1681,41,, și se completează cu sintagma ,, 88.098,52;
în continuare se citește după text.
Total, se omite sintagma ,, 3,9324 ha,, și se completează cu sintagma ,, 2,0099 ha;
Total, se omite sintagma ,, 27470,03,, și se completează cu sintagma ,, 2.596.322,69;
în continuare se citește după text.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 26 februarie 2014 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni

Pentru „ Comodatar”
IMSP CS Balatina

LEUCĂ Ion

Nina Gonța
Anexa nr.6
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din martie 2017

ACORD ADIŢIONAL
la contractul de folosință temporară, cu titlu gratuit încheiat la 01.01.2013 care este parte
integrală a contractului nominalizat.
.03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui Ion LEUCĂ, numit în
continuare „ Utilizator ” şi persoana juridică Primăria s.Ustia în persoana primarului Cojocari
Alexandru numit în continuare „Proprietar” conducîndu – se de pun.12.1, cap. XI „Clauze
finale” al contractului de folosință temporară, cu titlu gratuit încheiat la 01.01.2013 (număr
cadastral 4841110.060.01) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul
susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.III ,, Obiectul contractului,, pun. 3.2 în felul următor:
•

alin.1 se substituie sintagma ,, 1.519.593,19,, și se completează cu sintagma
,, 1.706.687,45,,
în continuare se citește după text.

2 ,,Actul de primire-predare a clădirilor și terenului pe care este amplasată acestă clădiri,, se
modifică după cum urmează:
•

,, Lista bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public care se transmit din
proprietatea Consiliului sătesc Ustea în folosință temporară, cu titlu gratuit Consiliului
raional Glodeni,, :

•

alin.2 se substituie sintagma ,, 1.519.593,19,, și se completează cu sintagma
,, 1.706.687,45,,
în continuare se citește după text

3. Toate celelalte prevederi ale contractului de folosință temporară cu titlu gratuit încheiat la
01.01.2013 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 ,, Utilizator”
Preşedinte al raionului Glodeni

Pentru „ Proprietar”
Primar s. Ustea

Ion LEUCĂ

Cojocari Alexandru

Anexa nr.7
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din martie 2017
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de folosință temporară, cu titlu gratuit încheiat la 02.01.2013 care este parte
integrală a contractului nominalizat.
. 03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui Ion LEUCĂ, numit în
continuare „ Utilizator” şi persoana juridică Primăria c.Viișoara în persoana primarului
Bogdan Cătălin numit în continuare „Propeietar” conducîndu – se de pun.12.1, cap. XI
„Clauze finale” al contractului de folosință temporară, cu titlu gratuit încheiat la 02.01.2013
(număr cadastral 4842306.072.01) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul
susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.III ,, Obiectul contractului,, pun. 3.2 în felul următor:
•

alin.1 se substituie sintagma ,, 2.732.170,43 ,, și se completează cu sintagma
,,2.899.629,89,,
în continuare se citește după text.

2 ,,Actul de primire-predare a clădirilor și terenului pe care sunt amplasate aceste clădiri,, se
modifică, după cum urmează:
•

,, Lista bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public care se transmit din
proprietatea Consiliului Comunei Viișoara în folosință temporară, cu titlu gratuit
Consiliului raional Glodeni, DÎTS Glodeni,, :

- în pct.2 se substituie sintagma ,, 2.732.170,43 ,, și se completează cu sintagma
,, 2.899.629,89,,
în continuare se citește după text
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de folosință temporară cu titlu gratuit încheiat la
02.01.2013 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 „ Utilizator”
Preşedinte al raionului Glodeni
Ion LEUCĂ

Pentru „ Proprietar”
Primar c. Viișoara
Bogdan Cătălin

Anexa nr.8
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din martie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat nr.1 încheiat la 12 martie 2013, care este parte integrală a
contractului nominalizat.
.03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică IMSP CS Glodeni în persoana șefului Ciobanu
Viorica, numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1. cap. XI „Clauze
finale” al contractului de comodat nr.1 din 12 martie 2013 ( număr cadastral 48011140.007.01)
şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat, întroduc modificările
după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
* 2.2 se omite sintagma ,,7.159.841,30,, și se completează cu sintagma ,,7.250.657,84,,
în continuare se citește după text
2. Se modifică şi se completează ,, Actul de primire-predare a clădirilor ,, în felul următor:
,, Lista bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public transmise în administrare
cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr.1 din 12.03.2013 de la unitatea
administrativ-teritorială raonul Glodeni la IMSP CS Glodeni,,

n/o 1 se omite sintagma ,, 2.787.822,55,, și se complectează cu sintagma ,2.878.639,09, ,,
,,Total general,, se omite sintagma ,,7.159.841,30,, și se complectează cu sintagma
,,7.250.657,84,,
în continuare se citește după text
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat nr.1 din 12.03.2013 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
IMSP CS Glodeni
Ciobanu Viorica

Anexa nr.9
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din
martie 2017

la contractul de comodat
contractului nominalizat.

ACORD ADIŢIONAL
încheiat la 29 aprilie 2016, care este parte integrală a

.03.2017
or. Glodeni
Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică IP Liceul Teoretic Vasile Coroban or. Glodeni
în persoana directorului Leucă Liliana , numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se
de pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al contractului de comodat din 29.04.2016 ( număr
cadastral al terenului 4801112.078, 4801106.155) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare
în contractul susmenţionat, întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
alin.2 se supstituie textul ,, 11.321.159,02 ( unsprezeci milioane trei sute douăzeci și una mii
o sută cincizeci și nouă virgulă zero doi) ,, și se completează cu textul ,, 7.887.146,84 ( șapte
milioane opt sute optzeci și șapte mii o sută patruzeci și șase virgulă optzeci și patru ) ,,
în continuare se citește după text.

2. Se modifică şi se completează ,, Actul de transmitere a construcțiilor, terenului aferent
proprietate publică, domeniul public ,, în felul următor:
,, Lista mijloacelor fixe care se transmit în administrare, cu titlu gratuit de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la IP Liceul Teoretic ,,Vasile Coroban,,
or.Glodeni,,
n/o 1 se substituie sintagma ,,954662,00,, și se completează cu sintagma ,,248303,77,,
n/o 2 se substituie sintagma ,,312729,00,, și se completează cu sintagma
,,0,00,,
n/o 3 se substituie sintagma ,, 6700,00,, și se completează cu sintagma
,,3242,11,,
n/o 4 se substituie sintagma ,, 63070,00,, și se completează cu sintagma
,,32466,00,,
n/o 5 se substituie sintagma ,,5349762,23,, și se completează cu sintagma ,,4071960,42,,
n/o 6 se substituie sintagma , ,118925,66,, și se completează cu sintagma
,,0,00,,
Total se substituie sintagma ,, 11.321.159,02 ,, și se completează
cu sintagma ,, 7.887.146,81 ,,
în continuare se citește după text.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 29.04.2016 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Pentru „ Comodatar”
Preşedinte al raionului Glodeni
IP Liceul Teoretic Vasile Coroban or. Glodeni
LEUCĂ Ion

Leucă Liliana
Anexa nr.10

la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din martie 2017
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 14.11. 2014, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
.03.2017
or. Glodeni
Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică DÎTS în persoana șefului Casauțan Tudor ,
numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al
contractului de comodat din 14.11.2014 (număr cadastral al terenului 4801114.036,
4801112.034, 4801114.015) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul
susmenţionat, întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
alin.1 se supstituie sintagma ,, 15.810.599,78,,și se completează cu sintagma ,, 7.440.508,24 ,,.
în continuare se citește după text.
2. Se modifică şi se completează ,, Actul de transmitere a clădirilor ,, în felul următor:
,, Lista bunurilor imobile proprietate publică domeniul public transmise în administrare,
cu titlu gratuit de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Direcția
Învățămînt Tineret și Sport la situația din 14.11.2014,,
n/o 3 se substituie sintagma ,, 2.201.255,00,, și se completează cu sintagma
,,2.281.320,00 ,,
n/o 6 se substituie sintagma ,, 630.275.00,, și se completează cu sintagma
,,1.131.894,99 ,,
n/o 7 se substituie sintagma ,, 247.219,00,, și se completează cu sintagma
,,495.798,00 ,,
n/o 9 se substituie sintagma ,, 171.940,00,, și se completează cu sintagma
,, 159.140,00,,
Total se substituie sintagma ,, 15.810.599,78,, și se completează cu sintagma
,, 7.440.508,24,,
în continuare se citește după text.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 14.11.2014 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
DÎTS
Casauțan Tudor

Anexa nr.11
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din martie 2017
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 23.08.2013, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
.03.2017
or. Glodeni
Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică Direcția Asistența Socială și Protecție a
Familiei în persoana șefului Sandu Svetlana , numit în continuare „Comodatar”
conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al contractului de comodat din
23.08..2013 ( număr cadastrali 4801114.007.06 ) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare
în contractul susmenţionat, întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
alin.1 se supstituie textul ,, 392.639,00 ( teis sute nouăzeci și două mii șase sute treizeci și
nouă virgulă zero zero) ,, și se completează cu textul ,, 1.199.900,00 ( un milion una suta
nouăzeci și nouă mii nouă sute virgulă zero zero) ,,.
în continuare se citește după text.
2. Se modifică şi se completează ,, Actul de primire-predare a mijloacelor fixe, clădirie ,, în
felul următor:
,, Lista bunurilor imobile proprietate publică domeniul public transmise în administrare,
cu titlu gratuit de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Direcției
Asistența Socială și Protecție a Familiei ,,
n/o 1 se omite sintagma ,, 388.115,00,, și se completează cu sintagma ,,1.199.900,00,,
Total se substituie sintagma ,, 392.639,00,, și se completează cu sintagma
,, 1.199.900,00,,
în continuare se citește după text.

3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 23.08.2013 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
DASPF
Sandu Svetlana

Anexa nr.12
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din martie 2017
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 23 august 2013 care este parte integrală a contractului
nominalizat.
.03.2017
or. Glodeni
Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică Serviciul Cultură în persoana șefului Mutelica
Olga , numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze
finale” al contractului de comodat din 23.08.2013 ( număr cadastral 4801114.372.) şi de
cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat, întroduc modificările după
cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
alin.2 se supstituie textul,, 494544,00 ( patru sute nouăzeci și patru mii cinci sute patruzeci
și patru virgulă zero zero) ,, și se completează cu textul ,,879951,00 ( opt sute șaptezeci și
nouă mii nouă sute cincizeci și unu virgulă zero zero),,
în continuare se citește după text.
2. Se modifică şi se completează ,, Actul de primire-predarea mijloacelor fixe, clădire,, în
felul următor:
,, Lista bunurilor imobile – clădire, proprietate publică domeniul public transmisă în
administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat, de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la Serviciul Cultură (pentru Școala de Arte
Glodeni),,
n/o 1 se substituie sintagma ,, 494544,00,, și se completează cu sintagma,, 879951,00,,
în continuare se citește după text.
Total se substituie sintagma ,, 494544,00 ,, și se completează cu sintagma ,, 879951,00,,
în continuare se citește după text.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 23.08.2013 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Pentru „ Comodatar”
Preşedinte al raionului Glodeni
Serviciul Cultură
LEUCĂ Ion

Mutelica Olga

Anexa nr.13
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din martie 2017

la contractul de comodat
contractului nominalizat.

ACORD ADIŢIONAL
încheiat la 30 decembrie 2009 care este parte integrală a

.03.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant ” şi persoana juridică Serviciul Cultură în persoana șefului Mutelica
Olga , numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze
finale” al contractului de comodat din 30.12.20089 ( număr cadastral 4811303.415.01) şi de
cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat, întroduc modificările după
cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:
alin.2 se supstituie textul,, 169317,00 ( una suta șaizeci și nouă mii tre sute
șaptsprezecevirgulă zero zero) ,, și se completează cu textul ,, 552597,35 ( cinci sute
cincizeci și două mii cinci sute nouăzeci și șapte virgulă treizeci și cinci),,
în continuare se citește după text.
2.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 30.12.2009 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
3.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”

Pentru „ Comodatar”

Preşedinte al raionului Glodeni

Serviciul Cultură

LEUCĂ Ion

Mutelica Olga

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
Proiect
DECIZIE

din

martie 2017
nr.______

„ Cu privire la transmiterea în proprietate a unei construcții la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni de 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, Legii cadastrului bunurilor imobile nt.1543XIII din 25.02.1998, Deciziei Consiliului comunal Camenca nr. 2/1 din 28 mai 2016, Deciziei
Consiliului raional Glodeni nr.3/5 din 29.06.2017, demersului IMSP CS Cobani nr.4 din
23.01.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se solicită transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit a mijlocului fix, cladire cu numarul
cadastral 4817100.006.01 amplasată în c.Camenca rl. Glodeni proprietate publică, domeniul
public a unității administrativ–teritoriale raionul Glodeni de la unitatea administrativ–teritorială
Camenca, deținută în administrare 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 propune de a include în componența comisiei de transmitere din partea
administrativ–teritoriale raionul Glodeni în următoarele persoane:

unitatății

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, șef al seviciului juridic și resurse umane
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.Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadstru,, de a înregistra modificările parvenite în
în registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.

4. Controlul
executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcției Finanțe
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist principal în problemele juridice
Specialist al secției administrație publică
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Ala Ojoga
Zorina Gurău
Petru Tcaci

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
THE PRESIDENT

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

OF GLODENI DISTRICT

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

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

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

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

DECIZIE
Proiect

din martie 2017

nr.

„ Cu privire la vînzarea-cumpărarea unui teren proprietate publică, domeniul
privat a unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodenii ,,

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
terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007, Legii privind prețul
normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997, Legii
cadastrului bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, 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 reducere
nr.136 din 10.02.2009,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se acceptă vînzarea-cumpărarea terenului proprietate publică, domeniul privat al unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni cu numărul cadstral 4801107.431 cu suprafața de
0,0060 ha, amplasat în or.Glodeni, str.Moldova nr.29B, conform prevederilor legislației în
vigoare.
2.Preşedintele raionului să încheie contractul de vînzare – cumpărare , transmitere – primire a
terenului în proprietate privată , conform prevederilor legislaţiei în vigoare

3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Șef serviciu juridic și resurse umane
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga

Specialist al secției administrație publică

Petru Tcaci

Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
GLODENI
DISTRICT COUNCIL

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

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

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

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

din

martie 2017

nr.

„ Cu privire la transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu titlu gratuit, a unui
teren de la unitatea administrativ-teritorială Hîjdieni, unitatea administrativ-teritorială
Cajba la 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 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, lit.a), alin. 2, art. 5, al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea
lor nr.91-XVI din 05.04.2007, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998,
Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modulde transmitere a bunurilor proprietate publică,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se solicită transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu titlu gratuit, terenul cu
numărul cadastal 4833207.621, proprietate publică a unitații administrativ-teritoriale Hîjdieni pe
care este amplasată construcția cu numărul cadastral 4833207.621.01 proprietate publică,
domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni, amplasate în intravilanul
s.Hîjdieni, în care își desfășoară activitatea Școala de Arte Hîjdieni, de la unitatea administrativteritorială Hîjdieni la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.
2.Se solicită transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu titlu gratuit, terenul cu
numărul cadastal 4816109.006, proprietate publică a unitații administrativ-teritoriale Cajba pe
care este amplasată construcția cu numărul cadastral 4816109.006.01 proprietate publică,
domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni, amplasate în intravilanul
s.Cajba, în care își desfășoară activitatea OMF Cajba din cadrul IMSP CS Glodeni, de la unitatea
administrativ-teritorială Cajba la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.
3. Se propune de a include în componența comisiei de transmitere din partea unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni următoarele persoane:
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, șef serviciu juridic și resurse umane
Nelea Sîngereanu - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Carajia Mihail - membru al comisiei, specialist principal pe probleme relații funciare și cadastru

4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Șef serviciu juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică
Specialist principal pe probleme relații funciare și cadastru
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Gurău Zorina
Ala Ojoga
Petru Tcaci
Mihail Carajia

Vasile Pelin

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI
GLODENI
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
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DECIZIE
din

martie 2017

Proiect
nr.

„ Cu privire la transmiterea unui mijloc fix în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la Centrul Comunitar Multifuncțional de Asistență Socială ,,
Încredere,,
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 din 04.05,2007, Legii privind finanţele
publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, Legii
cadastrului bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din
31.12.2015, demersului CCM de Asistență Socială,, Încredere,, nr.5 din 03.02.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea mijlocului fix – construcție cu numărul cadastral 4801107.418.01 cu
suprafața la sol de 390,2 m.p., amplasată în or.Glodeni, str.Petru Rareș nr.3 din proprietate publică
domeniul puplic al unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni în administrare, cu titlu gratuit, la
CCM de Asistență Socială,, Încredere,, , conform anexei.
3.Se instituie comisiea de transmitere în următoarea componență:
ALBU Oxana
Ojoga Ala

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

Gurău Zorina - membru al comisiei, șef serviciu juridic și resurse umane
Sîngereanu Nelea - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa

- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe

Stati Viorica

- membru al comisiei, director CCM AS,, Încredere,,,

din oficiu

- membru al comisiei, contabil-șef al CCM AS,, Încredere,,,

4.Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „ Cadastru” de a efectua modificările parvenite
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

în

5. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Șef al serviciului juridic și resurse umane
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga

Specialist al secției administrație publică

Petru Tcaci

Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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DECIZIE
din

martie 2017

Proiect
nr.

„ Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la Serviciul Cultura,,
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 din 04.05,2007, Legii privind finanţele
publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, Legii
cadastrului bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din
31.12.2015, demersului Serviciului Cultura nr. 19 din 14.02.2017, demersului Serviciului Cultură nr.21
din 14 februarie 2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe – construcții, deținute în proprietate, cu titlu gratuit de
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni în admministrare, cu titlu gratuit, la Serviciul Cultură,
conform anexei.
2.Se instituie comisiea de transmitere în următoarea componență:
ALBU Oxana
Ojoga Ala

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

Gurău Zorina - membru al comisiei, șef serviciu juridic și resurse umane
Sîngereanu Nelea - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa

- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe

Mutilica Olga

- membru al comisiei, șef interimar al Serviciului Cultură

Raisa Antonov

- membru al comisiei, contabil-șef al Serviciului Cultură

3.Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „ Cadastru” de a efectua modificările parvenite
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

în

4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Specialist principal în problemele juridice
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Specialist al secției administrație publică

Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Petru Tcaci

Vasile Pelin

LISTA
MIJLOACELOR FIXE TRANSMISE

la situația din 01.01.2017

Nr.
d/o

Entitatea care transmite

Unitatea administrativ–teritorială raionul Glodeni

Entitatea care primeşte

Serviciul Cultură
Unitatea

Numărul
Anul

Denumirea bunului
cadastral

1

2

1

de
măsură
5

Preţul

Valoarea inițială

Valoarea uzurii

Valoarea de bilanș

(lei)

la 01.01.2017

Cantitatea
(lei)

(lei)

3

4

6

7

8

Cladire

4833207.100.02

1991

buc

-

1

209.530.00

91.584,00

284.706,89

2.

Cladire

48701114.014.01

1983

buc

-

1

7.225.504,00

3.641.485,00

3.584.019,00

3.

Cladire

4801114.007.22

1944

buc

-

1

349.240,00

349.240,00

0,00

4.

Cladire- garaj

1930

buc

-

1

58.524,00

58.524,00

0,00

TOTAL:

1

7.842.798,00

9

4.140.833,00

10

3.868.725,89
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proiect

DECIZIE
Din 03 martie 2017
Cu privire la aprobarea modificărilor
la decizia nr.6/7 din 08.12.2016

Examinând propunerea consilierului raional Maican Ion, despre schimbarea taxei de instruire la
Școala de Arte Glodeni, în temeiul art. 59-64 din Legea privind actele normative ale guvernului și ale
altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003, Hotărârii
Guvernului nr. 450 din 16 iunie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a
taxei pentru instruire în șolile de muzică, artă și artă plastică și art. 43p.(1) lit. (i) a Legii privind
administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 și în baza demersului Serviciului
Cultură Glodeni
Consiliul raional Glodeni Decide:
I. Se aprobă modificările la decizia nr.6/7 din 08.12.2016 ”Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea
de plată în instituțiile de învățământ artistic complementar pentru anul de studii 2016-2017” după cum
urmează:
- la punctul 1, al.1 textul ”Școala de Arte Glodeni- 172.00 lei” se substituie cu textul - ”Școala de
Arte Glodeni – 145.00 lei”
II. Serviciul Cultură (dna Mutelica Olga) să efectueze modificările corespunzătoare și să țină la control
încasarea taxei conform prezentei decizii.
III. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de specialitate
pentru activități economico – financiare ( președinte Movilă Ion), și pentru activități socio – culturale
și învățământ ( președinte Moloșnic Laurenția).
Președintele ședinței
Secretarul Consiliului Raional

Pelin Vasile

Proiect inițiat de:
Consilierul raional

Maican Ion

Coordonat:
Președintele raionului
Vicepreședinte al raionului Glodeni
Șef interimar al Serviciului Cultură Glodeni
Șef Direcție Generală Finanțe
Șef Serviciu juridic și resurse umane

LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Mutelica Olga
Sîngerean Nelea
Gurău Zorina

Avizat:Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

NOTA EXPLICATIVĂ
la decizia nr ____ cu privire la modificarea deciziei nr. 6/7 din 08.12.2016

La ședința Consiliului raional din 08.12.2016 s-a pus în discuție întrebarea
privind stabilirea taxelor pentru instruire în școlile de arte din raion.
Pentru Școala de Arte Glodeni, conform prevederilor Regulamentului
privind modul de încasare a taxei pentru instruire în școlile de muzică, artă
și artă plastică s-a calculat taxa de 172 lei lunar, la care dl. I. Maican, consilier
raional a avut obiecții, precum, că această taxă e mult prea mare și în legătură cu
majorarea noi îngrădim dreptul la instruire a copiilor din păturile social
vulnerabile și ar fi bine să stabilim o altă taxă la nivelul celei din anul trecut
(145 lei.)
Dat fiind faptul că Regulamentul ne permite acest lucru în care se spune
că: Autoritățile a dministrației publice locale, în funcție de situația financiară
reală din teritoriu, în caz de necesitate, pot stabili o altă taxă pentru instruire, dar
nu mai mare dacât cea prevăzută în prezentul Regulament
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Proiect

DECIZIE
din ____ martie 2017
______

nr.

Cu privire la premierea cu prilejul Sărbătorii
S
de 8 martie
-Ziua Internaţională a Femeii şi sfintelor sărbători
s
de Paşte
s
de Paşte
Cu prilejul Sărbătorii de 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii şi sfintelor sărbători
în conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia
administra publică localăă nr. 436-XVI
436
din 28 decembrie
2006, lit. b) alin. (1) art.
rt. 16 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii
func de demnitate publică
funcţ
nr. 199 din 16.07.2010, litera c), d), e) alin. (1) art. 111 al Codului muncii Republicii Moldova ( Legea
nr. 154-XV din 28 martie 2003 ),, alin. (2) alin. (21 ) art. 8 al Legii cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar nr.355-XVI
XVI din 23 decembrie 2005,
2005
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă premierea dnei ALBU Oxana Vicepreşedinte
Vicepre edinte al raionului Glodeni cu prilejul
Sărbătorii de 8 Martie – Ziua Internaţională
Interna
a Femeii în cuantum de _______ lei din contul
economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv.
2. Se acceptă premierea cu prilejul sfintelor Sărbători
S
de Paşte în cuantum de ________ lei din
contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv, după
dup cum
urmează :
- LEUCĂ Ion
– Preşedinte al raionului Glodeni;
- ALBU Oxana
– Vicepreşedinte al raionului Glodeni;
- ŢARIGRADSCHI
ARIGRADSCHI Victor – Vicepreşedinte al raionului Glodeni;
- BOUBĂTRÎN
TRÎN Veaceslav – Vicepreşedinte al raionului Glodeni.
3. Contabil – Şef
ef dna Bucatca Maria va asigura executarea prezentei decizii în conformitate cu
prevederile legislaţiei
ţiei în vigoare.
4. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activităţii economico financiare ( Preşedinte dl Movilă Ion ) .
Preşedintele şedinţei

___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Preşedinte
edinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Specialist principal în problemele
resurse umane
Contabil – Şef
ef
Şef serviciu juridic şii resurse umane
Avizat:

LEUC Ion
LEUCĂ

Bogaci Natalia
Bucatca Maria
Gurău Zorina

Secretar al Consiliului rational Glodeni

Pelin Vasile

Nota explicativă
la proiectul deciziei Consiliului raional “Cu privire la premierea cu prilejul Sărbătorii
de 8 martie-Ziua Internaţională a Femeii şi sfintelor sărbători de Paşte”
Art. 16 din Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu
funcţii de demnitate publică
(1) Pentru succese în muncă, persoanele cu funcţii de demnitate publică pot să
beneficieze de stimulări în formă de:
a) mulţumiri;
b) premii;
c) diplome de onoare.
(Extras din Legea cu privire la statutul
persoanelor cu funcţii de demnitate publică
nr. 199 din 16.07.2010)

alin. (2) alin. (21 ) art. 8 al Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005
(2) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, personalul din cabinetul
persoanelor cu funcţii de demnitate publică pot beneficia de premii cu prilejul
jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se
plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul
respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul lunar (salariul de funcţie) al
salariatului premiat.
(21) Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de
sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din
cadrul administraţiei publice locale se stabileşte prin decizie a autorităţii locale
deliberative.
(Extras din Legea cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005)
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Proiect
DECIZIE
din ___ martie 2017

nr. ____

Cu privire la prelungirea raporturilor de muncă
munc
În conformitate cu prevederile art. 43, art. 53 litera a) şii 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) litera a),
art. 82 alin. (1) lit. i) al Codului muncii Republicii Moldova (Legea
(
nr. 154-XV
XV din 28 martie 2003),
2003
Capitolul III , Secţiunea
iunea 1, pct. 16/2) al Regulamentelor IMSP Centrelor de Sănătate
S
Ciuciulea şi
Sturzovca aprobate prin Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 11/1 din 23.12.2011 cu modificările
modific
aprobate prin Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 1/23
1/23 din 20.02.2014, luînd în consideraţie
considera cererea
Dnei Marc Oxana-Şef
ef IMSP CS Ciuciulea şi cererea Dlui Măligă Vasile-Şef
Şef IMSP CS Sturzovca,

1.
2.

3.
4.

Consiliul raional Glodeni DECIDE :
De prelungit raporturile de muncă
munc cu dl Măligă Vasile - Şef IMSP “Centrul de Sănătate
Sturzovca” pe duratăă determinată
determinat începînd cu data de 01.04.2017 pînăă la data de 03.11.2017.
De prelungit raporturile de muncă
munc cu dna Marc Oxana - Şef IMSP „Centrul de Sănătate
S
Ciuciulea”, pe duratăă determinată
determinat de 5 (cinci) ani începînd cu data de 01.04.2017 pînă la data
de 01.04.2022.
Preşedintele
edintele raionului, Dl. LEUCĂ
LEUC Ion, va asigura executarea prezentei decizii în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
Controlul executării
ării
rii prezentei Decizii se pune pe seama comisiei consultative de specialitate pe
problemele de drept şi etică (Preşedinte dl. Maican Ion).

Preşedintele şedinţei

___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Preşedintele
edintele raionului Glodeni

LEUC Ion
LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni

ALBU Oxana

Specialist principal în problemele resurse umane

Bogaci Natalia

Şef serviciu juridic şii resurse umane
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Gurău Zorina
Gurău
Pelin Vasile

Articolul 54. Durata contractului individual de muncă
munc
(2) Contractul individual de muncă
munc poate fi încheiat şi pe o duratăă determinată,
determinat ce nu
depăşeşte 5 ani, în condiţiile prevăzute
prev
de prezentul cod.

Articolul 55. Contractul individual de muncă pe durată determinată
Contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată, conform art.54
alin.(2), în următoarele cazuri:
i) cu conducătorii unităţilor, adjuncţii lor şi contabilii-şefi ai unităţilor;
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:
i) atingere a vîrstei de 65 de ani de către conducătorul unităţii de stat, inclusiv
municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat;
(Extras din Codului muncii Republicii Moldova
( Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003 )
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din____ martie 2017

Nr.____

„Cu privire la desemnarea
reprezentantului Consiliului raional Glodeni ”
În scopul executării prevederilor pct. 7 din Regulamentul privind modul de
evaluare a indicatorilor de performanță ai activității instituției medico-sanitare publice
aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1038 din 23.12.2016, art. 43 al Legii
privind administrația publică locală nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006, art. 78 al
Legii privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației
publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003 Demersul Ministerului Sănătății al
Republicii Moldova nr. 01-9/181 din 06.02.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se desemnează Dl. LEUCĂ Ion, Președinte al raionului Glodeni ca reprezentant al
Consiliului raional Glodeni pentru a fi inclus în componența Comisiei de evaluare și
validare a indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice.
2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate
pentru probleme de drept și etică (Președinte Maican Ion) și Comisiei Consultative de
specialitate pentru protecție socială și sănătate publică (Președinte Maican Vladimir)
.
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Glodeni
Specialist principal în problemele resurse umane
Șef serviciu juridic și resurse umane
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

_________________
Pelin Vasile
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Bogaci Natalia
Gurău Zorina
Pelin Vasile
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Proiect
____ martie 2017

din
nr. _______

,,Cu privire la aprobarea modificărilor la Decizia
Consiliului raional Glodeni nr. 6/11 din 08 decembrie 2016”
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006, art 13, art. 59 - 62, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului și
altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Regulamentul
privind salarizarea angajatilor din Institutiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării
obligatorii de asistentă medicală aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.837 din 06.07.2016, Ordinul
Ministerului Sănătății 1038 din 23.12.2016 în vigoare din 03 februarie 2017, Decizia Consiliului
raional Glodeni nr. 6/11 din 08 decembrie 2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă, începînd cu 01 februarie 2017, modificările la pct. 1 din Decizia Consiliului
raional Glodeni nr. 6/11 din 08 decembrie 2016 ,,Cu privire la salarizarea, pentru anul
2017 a personalului de conducere din IMSP din raionul Glodeni”, după cum urmează:
În pct. 1 se omite textul:
,,- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Balatina ,50% din salariu de functie lunar pentru anul
2017.”
,,- suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe profesionale în muncă-50% și șef
IMSP CS Glodeni.”
,,- se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe individuale în muncă 50%contabilului-șef.”
,,- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Cobani,50% din salariu de functie lunar pentru anul
2017.”
,,- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Hijdieni ,50% din salariu de functie lunar pentru anul
2017.”
,,- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale individuale în
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Iabloana ,50% din salariu de functie lunar pentru anul
2017.”
,,- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Limbenii Vechi,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2017. ”
,,- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Fundurii Vechi ,50% din salariu de functie lunar
pentru anul 2017.”

,,- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Sturzovca ,50% din salariu de functie lunar pentru
anul 2017.”
,,- se aprobă stabilirea suplimentului la salariu pentru performante profesionale individuale in
munca personalului de conducere Sef IMSP CS Ciuciulea ,50% din salariu de functie lunar pentru
anul 2017.”
,,-se aprobă suplimentul la salariu de funcție lunar pentru performanțe profesionale individuale în
muncă personalului de conducere, pentru anul 2017
1. Director IMSP SR Glodeni
- 50%
2. Vicedirector medical
- 50%
3. Contabil șef
-50%
4. Șeful serviciului economic
- 15%
2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate pentru
probleme de drept și etică (Președinte Maican Ion) și Comisiei Consultative de specialitate pentru
protecție socială și sănătate publică (Președinte Maican Vladimir).

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Glodeni
Specialist principal în problemele resurse umane
Șef serviciu juridic și resurse umane
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

_________________
Pelin Vasile
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Bogaci Natalia
Gurău Zorina
Pelin Vasile
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Proiect

Decizie
Din

nr.

”Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului raional Glodeni nr.6/1 din 07.08.2003”

În conformitate cu art.43 al Legii privind administrația publică locală r.436 – XVI din 28 decembrie 2006,
art.78 al Legii Privind actele normative ale Guvernului și a altor autorități ale administrației publice centrale și
locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legea Fondului Republican și a Fondurilor Locale de Susținere Socială a
populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000, Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului local de
susținere socială a populației aprobat prin anexa nr.2 a Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.6/1 din
07.08.2003
Consiliul raional Glodeni DECIDE

1. Se aprobă modificările în Decizia Consiliului raional Glodeni nr.6/1 din 07.08.2003, ”Cu
privire la aprobarea regulamentelor de funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a
Familiei, a Fondului local de susținere socială a populației și aprobarea componenței
Consiliului de administrație a fondului local”, anexa 3, în redacție nouă, componența
Consiliului de Administrație a Fondului Local de Susținere Socială a populației după cum
urmează:
ALBU Oxana – Președintele Consiliului, Vicepreședinte al raionului Glodeni
Tărîță Olesia – Secretarul Consiliului, Specialist coordonator în problememe acordării
ajutorului material
Sandu Svetlana
Din oficiu
Căsăuțan Tudor

– Director executiv al Fondului local de SSP, șef DASPF
- Șef adjunct Oficiul Teritorial Bălți, Cancelaria de Stat RM
- Șef al Direcției Învățămînt Tineret și Sport

Solovei Mariana - Șef a Secției Medicină de Familie a IMSP Centrul de Sănătate Glodeni
Nicolaev Veronica – Specialist principal al Direcției Finanțe Glodeni
Anegroaie Mihail – Președintele Sindicatelor de Înățămînt (CRSEȘ)
Macari Tatiana

– Președintele Organizației terioriale Glodeni AO a Asociației

nevăzătorilor din Moldova
Stelea Pavel

– Președintele Uniunii Teritoriale a Sindicatelor din Agricultură și Industria Alimentară

Prozorovschii Valerian – Președintele Consiliului a Veteranilor de Război și Muncă
Ursache Mihail

– Consilier raional

Maican Ion

– Consilier raional

Mahu Sergiu

– Consilier raional

Secrieru Alexandru – Consilier raional
Furtună Valeriu

– Consilier raional

Din oficiu reprezentant al fracțiunii PSRM, Consilier raional

2. Se abrogă Decizia Consiliului raional Glodeni nr.2/20 din 22 aprilie 2016 și anexa nr.3 a
Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.6/1 din 07.08.2003.
3. Controlul executării Prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de Specialitate
pentru protecție socială ți sănătate (Președinte d-nul Vladimir Maican)
Președintele ședinței,
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

Inițiatorul Proiectului
Președintele raionului

Ion LEUCĂ

Coordonat:

Vicepreședinte al r-nul Glodeni

Șef DASPF

Oxana ALBU

Svetlana Sandu

Șef servicii juridice și resurse umane

Zorina Gureu

Specialist în relațiile cu publicul

Petru Tcaci

A vizat:
Secretar al Consiliul raional

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

Proiect
DECIZIE
Nr ______

din____ ____________2017

Cu privire la implementarea Proiectului:
,,Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități
din lunca râului Prut, r-nul Glodeni. Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina”
În conformitate cu prevederile art. 43, art.54 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI
din 28.12.2006, art. 78 al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației
publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii 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, Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI
din 05 aprilie 2007, în temeiul art. 4 alin. (2), lit. f), art. 5 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.
435 – XVI din 28.12.2006, Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438 - XVI din
28.12.2006, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a
costurilor investiţionale, formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau
îmbunătăţirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională şi din alte surse nr.
1235 din 10.11.2016, Deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 1/17 din
27.01.2017, la proiectul ,,Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, r-nul
Glodeni. Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina”, prin care a fost aprobată suma de 9 000,00 mii lei pentru
anul 2017, Deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 3/17 din 29 iunie 2016 ,,Cu privire la participarea
Consiliului raional Glodeni, în calitate de aplicant, la implementarea Proiectului: ,,Construcția sistemelor de
alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, r-nul Glodeni. Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina”,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă implementarea Proiectului:,,Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități

din lunca râului Prut, r-nul Glodeni. Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina” prin construcția
bunurilor proprietate publică domeniul public, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională.
2. Se acceptă cofinanțarea proiectului pentru diferența dintre costul total a proiectului, adică costul
total al lucrărilor de construcție montaj și suma solicitată din FNDR.
3. Se acceptă contractarea supravegherii de autor în mărime de până la 0,3% din lucrările de construcție
montaj (LCM);
4. Se împuternicește Președintele raionului Glodeni, dl. LEUCĂ Ion, să desemneze managerul de
proiect, în vederea implementării proiectului.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comisiilor consultative de specialitate, pentru
activități economico – financiare (dl. Ion Movilă) și comisia consultativă de specialitate pentru protecția
mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice (dl. Valeriu Țarigradschi).

______________________________________________________________________________
Preşedintele şedinţei
Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Glodeni

ȚARIGRADSCHI Victor

Șef Direcție Finanțe

Sîngereanu Nelea

Șef serviciu juridic și resurse umane

Gurău Zorina

Șef Secție Economie

Gudumac Vasile

Șef Secția CGCD

Bodean Aureliu

_____________
LEUCĂ Ion

Arhitect șef al raionului Glodeni

Serjantu Valeriu

Specialist în problemele relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Notă informativă
la proiectul de decizie: Cu privire la implementarea Proiectului:
,,Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități
din lunca râului Prut, r-nul Glodeni. Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina”

Luînd în considerare că în urma organizării Concursului de Propuneri de Proiecte de către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 438 din
28.12.2006 privind dezvoltarea regional a fost de pusă Cererea de solicitare a finanțării de către
Consiliul raional Glodeni în baza Deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 3/17 din 29 iunie 2016 ,,Cu
privire la participarea Consiliului raional Glodeni, în calitate de aplicant, la implementarea
Proiectului: ,,Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, r-nul
Glodeni. Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina”.
Prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 1/17 din
27.01.2017, la proiectul ,,Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului
Prut, r-nul Glodeni. Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina”, a fost aprobat costul total al proiectului
finanțat din FNDR conform Cererii de Finanțare în suma de 40 000,00 mii lei, bugetul total aprobat
pentru anul 2017 este de 9 000,00 mii lei.
În scopul executării pct. 18 din Hotărîrii Guvernului Nr. 1235 din 10.11.2016 care prevede:
„într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de o lună calendaristică, consiliul local adoptă decizia
privind acordul său de reconstrucţie sau îmbunătăţire a bunurilor proprietate publică a unităţii
administrativ-teritoriale în condiţiile Documentului Unic de Program pentru anii respectivi şi deciziei
Consiliului privind aprobarea finanţării lucrărilor de reconstrucţie sau îmbunătăţire a bunurilor din
contul mijloacelor Fondului şi/sau din alte surse de finanţare şi transmite copia de pe această decizie
Agenţiei.” este necesar de a aproba decizia Consiliului Raional Glodeni pentru a continua măsurile de
implementare a proiectului.
Șef Secția CGCD

Bodean Aureliu
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Proiect

Decizie
Din

nr.

”Cu privire la examinarea raportului de inspecție și aprobarea unui plan de măsuri privind eficientizarea
activității DASPF Glodeni în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare” .

În conformitate cu art.16 al. (3) al Legii cu privire la ajutorul social nr.133 din 13.06.2008; Regulamentul
cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobobat prin HG nr.1167 din 16.10.2008; Ordinul
Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.208 din 22 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea
standardelor de prestare a serviciilor pentru structurile teritoriale de asistență socială, Ghidurilor și
Metodologiei pentru implementarea standardelor de prestarea serviciilor de către structurile teritoriale de
asistență socială; Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției Sociale, aprobat prin HG nr.802
din 28.10.2011.
Consiliul raional Glodeni DECIDE

1. Se ia act de informație raportul de inspecție planificată ”Privind modul de aplicare corectă și
unitară a legilor și a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social și
ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socială și protecție a
familiei a Consiliului raional Glodeni”. ( Se anexează)
2. Se aprobă planul de măsuri privind eficientizarea activității DASPF Glodeni în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare. ( Se anexează )
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei Consultative de Specialitate
pentru activități economico-financiare (d-nul Ion Movilă) și Comisiei consultative de
Specialitate pentru protecție socială și sănătate ( d-nul Vladimir Maican)
Președintele ședinței,
Secretar al Consiliului raional

Inițiatorul Proiectului

Vasile Pelin

Președintele raionului

Ion LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreședinte al r-nul Glodeni

Șef DASPF

Oxana ALBU

Svetlana Sandu

Șef servicii juridice și resurse umane

Zorina Gureu

Specialist în relațiile cu publicul

Petru Tcaci

A vizat:
Secretar al Consiliul raional

Vasile Pelin
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Proiect

DECIZIE
din ____ martie 2017

nr. ____

Cu privire la eliberarea dnei Sîngereanu Nelea ca urmare a transferului
într-o altă autoritate publicăă şi asigurarea interimatului funcţiei
func
publice de
conducere de şef Direcţie
ie Finanţee din subordinea Consiliului raional Glodeni .
Luînd în consideraţie
ţie cererea dnei Sîngereanu Nelea, şef Direcţie
ţie Finanţe
Finan Glodeni nr. 220
02/3-10 din data de 20.02.2017, în conformitate cu prevederile art. 43, art. 53 al Legii privind
administraţia publică localăă nr. 436-XVI
436 XVI din 28 decembrie 2006, art. 48 alin. (2) şi
ş alin (7), art. 49, art.
63 alin.(1) lit. j) al Legii cu privire la funcţia
func publică şi statutul funcţionarului
ţionarului public nr. 158-XVI
158
din
04 iulie 2008, luînd în consideraţie
ţie
ie prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 8/13 din 09 decembrie
2004 „ Cu privire la atribuţiile
ţiile încredinţate
încredin
Preşedintelui raionului de către
ătre Consiliul raional Glodeni
Gl
”,
Acordul în scris al dnei Nicolaev Fevronia nr. 221 02/3-10 din data de 20.02.2017
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se eliberează dna Sîngereanu Nelea din funcţia
func
de şef Direcţie
ţie Finanţe
Finan din subordinea
Consiliului Raional Glodeni ca urmare a transferului
trans
într-o altăă autoritate publică,
public Preşedintele
raionului Glodeni, în funcţia
funcţ publică temporar vacantă de specialist principal în problemele
administraţie publicăă al Secţiei
Sec
Administraţie Publică în cadrul Aparatului Preşedintelui
Pre
raionului începînd cuu data de 03.03.2017.
03.03.2017
2. Se acceptă exercitarea temporară
temporar a funcţiei
iei publice de conducere de şef
ş Direcţie Finanţe din
subordinea Consiliului Raional Glodeni, prin asigurarea interimatului, de către
c
dna Nicolaev
Fevronia, şef Secţie
ţie elaborarea şi administrarea bugetului în cadrul Direcţiei
Direc
Finanţe, pînă la
numirea în funcţia
ia nominalizată
nominalizat a persoanei conform legislaţiei
iei în vigoare.
3. Preşedintele
edintele raionului va asigura executarea prezentei decizii în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
4. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept şi etică ( Preşedinte dl Maican Ion ) .
Preşedintele şedinţei
ei
___________
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiatorul proiectului:
Preşedinte
edinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Specialist principal în problemele
resurse umane
şef serviciu juridic şii resurse umane
Avizat:

Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

Bogaci Natalia
Gurău Zorina

Secretar al Consiliului rational Glodeni

Pelin Vasile

