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

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

proiect

DECIZIE
din _________2017

nr ___

Cu privire la corelarea bugetului rational pe anul 2017,
aprobat prin deciziile Consiliului raional nr. 6/1 si 6/2
din 8 decembrie 2016 cu Legea bugetului de stat pe
anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016, corelat prin
deciziaConsiliului raional nr. 1/1 din 26 ianuarie 2017
În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397 – XV din 16
octombrie 2003 cu modificările ulterioare, art. 55, alin. (5) din Legea finanțelor
publice și responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de
Stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016 , Legii nr. 33 din 17 martie 2017
pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, anexa nr.5, (
volumului transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2017
cu referire la Consiliul raional Glodeni); circularelor Ministerului Finanțelor nr. 06/207 din 23.12. 2016 și din 05.04.2017,
Consiliul raional Glodeni decide:
1. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii nr. 279 din
16.12.2016, partea de venituri a bugetului raional Glodeni pe anul 2017, după cum
urmează:
1.1 În anexa nr.1a deciziei nr. 1/1 din 26.01.2017 ”Sinteza indicatorilor generali s
sursele de finanțare ale bugetului rational Glodeni pe anul 2017” prima lectură se
substituie următorii indicatori:
- Venituri - suma ,,104898,0 mii lei” se substituie cu suma ”110353,6mii lei”,
- Inclusiv transferuri de la bugetul de stat - suma “94578,5 mii lei” se substituie
cu suma ”103634,1 mii lei” ( Suma transferurilor de la bugetul de stat a fost
suplimentată cu 9055,6 mii lei ca urmare a alocațiilor pentru infrastructura
drumurilor) ,
- Cheltuieli, total – suma ,, 104174,2 mii lei “ se substituie cu suma ,, 109629,8
mii lei” ( +9055,6 mii lei).
2. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii nr. 279 din
16.12.2016, partea de venituri și cheltuieli a bugetului raional Glodeni pe anul
2017, după cum urmează:
2.1Înanexa nr. 1 a deciziei nr.1/1 din 26.01.2017 ”Componenta veniturilor
bugetului rational Glodeni pentru anul 2016”:
a) Resursebugetare -suma de ”104174,2 mii lei” de substituie cu suma de ”109629,8
mii lei;

b) veniturilebugetuluiraional - suma de ”104898,0 mii lei” se substituie cu suma de
”110353,6” mii lei;
c) veniturigenerale - suma de ”103185,4 mii lei”se substituie cu suma de ”108641,0
mii lei;
d) Transferurileprimite de la bugetul de stat – suma “ 94578,5 mii
lei “ se
substituie cu suma “103634,1 mii lei”( +9055,6 mii lei) șise introduce următorul
text:
- Transferuricurente primate destinațiespecialăîntrebugetul de stat șibugetul
rational Glodnipentruinfrastructuradrumurilor - suma de 9055,6 mii lei
2.2. În anexa nr. 2 a deciziei Consiliului raional nr.1/1 din 26.01.2017 ”Resursele
si cheltuielile bugetului rational Glodeni conform clasificației funcționale și pe
programe pentru anul 2017”se substituie următorii indicatori:
a) Cheltuieli recurente - total general suma de ,,104174,2 mii lei “ , se substituie cu
suma de ,, 109629,8 mii lei”, (+5455,6 mii lei), inclusive pe grupe principale:
- ”Servicii în domeniul economiei”– resurse-total – suma de ”4567,3 mii lei” se
sudstituie cu suma de ”10022,9 mii lei”, inclusiv pe programe:
• Programul ”Dezvoltarea drumurilor” (reparația și intreținerea drumurilor –
suma de ”3600,0 mii lei” se substituie cu suma de ”9055,6 mii lei” (+5455,6
mii lei)
2.3 În anexa nr. 3 a deciziei Consiliului raional nr.1/1 din 26.01.2017
”Transferurile de la bugetul de stat și alte instituții către bugetul rational
Glodeni pentruanul 2017” sumele ”94578,5 mii lei” se substituie cu suma
”103634,1 mii lei” șise introduce următorul text:
- Transferuricurente primate destinațiespecialăîntrebugetul de stat șibugetul
rational Glodnipentruinfrastructuradrumurilor - suma de 9055,6 mii lei
3. Anexa nr. 10 a deciziei Consiliului Raional nr. 6/1 din 8 decembrie 2016 se
anuleaza.
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
Specialitate ________________________________________________
Variantele modificate a anexelor 1, 1, 2, 3, se anexeaza la prezenta decizie.
Preşedintele şedinţei

_____________

Secretar al Consiliului raional
Initiatorul proiectului:
Presedintele raionului Glodeni
Coordonat:
Sef interimar Directia Finante
Specialist in probleme juridice
Direcția Finanțe
Specialist în relații cu publicul
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion

Nicolaev Fevronia
Dobrovinscaia Galina
Tcaci Petru
Pelin Vasile

Anexa nr. 1
la decizia CR nr.
din _____ 2017

Sinteza indicatorii generali si sursele de finantare ale bugetului raional Glodeni
pentru anul 2017
prima lectură

Denumirea

cod, ECO

I. Venituri, total
inclusiv transferuri de la bugetul de stat
II. Cheltuieli, total
III. Sold bugetar

1

110353,6

19

103634,1

2, 3

109629,8

1-(2,3)

IV. Sursele de finanțare, total

suma, mii
lei

723,8
-723,8
-723,8

Rambursarea imprumutului recreditat
Secretarul Consiliului raional

Vasile Pelin

Sef interimar Directia Finante

V. Nicolaev

Anexa nr.2
la decizia CR nr. __
din _____ 2017

Componența veniturilor bugetului raional Glodeni pentru anul 2017
suma, mii
Denumirea
cod ECO
lei
Resurse bugetare - total, inclusiv:
109629,8
Veniturile bugetului raional- total, inclusiv:
110353,6
Venituri generale - total,inclusiv :
100
108641,0
480,0
Venituri proprii
114611
40,0
taxa pentru apa
114612
350,0
taxa pentru extragerea mineralelor utile
114613
20,0
taxa pentru lemnul eliberat pe picior
143120
50,0
amenzi si sanctiuni contraventionale
amenzi aplicate de sectiile de supraveghere si control ale
traficului rutier
amenzi aplicate de inspectia financiara

143220
143312

defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

10,0
10,0
4526,9
4526,9

Ttransferuri primite de la bugetul de stat

1911

103634,1

transferuri curente primite cu destinatie generală între bugetul de
stat si bugetul raional Glodeni

191131

17049,9

transferuri curente primite cu destinatie specială între bugetul de stat
si bugetul raional Glodeni pentru învațămîntul preșcolar, primat,
secundar general, special si complementar (extrașcolar)

191111

72058,7

transferuri curente primite cu destinatie specială între bugetul de stat
si bugetul raional Glodeni pentru școli sportive

191113

1496,7

transferuri curente primite cu destinatie specială între bugetul de stat
si bugetul raional Glodeni pentru asistența socială

191112

2010,6

alte transferuri curente cu destinație generală

191116
191139

9055,6
208,7

transferuri curente cu destinatie specială între instituțiile bugetului
de stat si instituțiile bugetului raional - Fondul Republican de
sustinere socială a populatiei

191310

1753,9

297
142310

1712,6
942,8

Defalcări de la impozitele si taxele de stat, inclusiv:

transferuri curente primite cu destinatie specială între bugetul de stat
si bugetul raional Glodeni pentru infrastructura drumurilor

Venituri colectate total - inclusiv:
încasări de la prestarea serviciilor cu plată

plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public
taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice
în casele de schimb valutar
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne
pentru instituțiile bugetare

142320

229,8

142245

40,0

144214

500,0
723,8

Sursele de finanțare ale bugetului raional- inclusiv:
Rambursarea imprumutului recreditat

561120

-723,8

Anexa nr.3
la decizia CR nr. ___
din _____ 2017

Transferurile de la bugetul de stat si alte institutii catre bugetul raional Glodeni
pentru anul 2017

Denumirea

Suma, mii
cod ECO 6 lei

Transferuri curente primite cu destinatie generală între bugetul
de stat si bugetul raional Glodeni

191131

17049,9

Transferuri curente primite cu destinatie specială între bugetul
de stat si bugetul raional Glodeni pentru învațămîntul preșcolar,
primat, secundar general, special si complementar (extrașcolar)

191111

72058,7

Transferuri curente primite cu destinatie specială între bugetul
de stat si bugetul raional Glodeni pentru școli sportive

191113

1496,7

Transferuri curente primite cu destinatie specială între bugetul
de stat si bugetul raional Glodeni pentru asistența socială

191112

2010,6

transferuri curente primite cu destinatie specială între bugetul de stat
si bugetul raional Glodeni pentru infrastructura drumurilor

191116

9055,6

alte transferuri curente cu destinație generală

191139

208,7

Transferuri curente cu destinatie specială între instituțiile
bugetului de stat si instituțiile bugetului raional (Fondul
Republican de sustinere socială a populatiei)

191310

1753,9

Total transferuri

103634,1

Secretarul Consiliului raional
Sef interimar Directia Finante

Vasile Pelin
V. Nicolaev

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

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

Proiect

DECIZIE
din___________ 2017

nr __

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2017, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 6/1si6/2 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:IP LT Balatina nr. 137 din 22.03.2017,
IP G Cajba nr. 495 din 05.04.2017, DF Glodeni nr. 01/1-20/2-18 din 03.04.2017,
SSE Glodeni nr. 72 din 02.03.2017, IP LT ”Vasile Coroban” nr. 2773 din
15.03.2017, IP G Iabloana nr. 1 nr. 41 din 04.04.2017, IP G Iabloana nr. 48 din
04.04.2017, cetățenilor din raion,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din
contul soldului disponibil format la 01.01.2017 în sumă de 1485,2 mii lei,
inclusiv:
1.1 Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina – în sumă de 150,0 mii lei,
contribuție la proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile
generale”conform demersului IP LT Balatina nr. 137 din 22.03.2017
1.2 Instituția Publică Gimnaziul Cajba – în sumă de 1200,0 mii lei pentru
achitarea lucrărilor de reparație a acoperișului clădirii gimnaziului,
conform demersului IP G Cajba nr. 495 din 05.04.2017
1.3 Direcția Finanțe Glodeni – în sumă de 100,0 mii lei pentru acoperirea
parțială a cheltuielilor privind procurarea automobilului deserviciu,
conform demersului DF Glodeni nr. 01/1-20/2-18 din 03.04.2017
1.4 ÎM ”Clubul de Fotbal din Glodeni” – în sumă de 17,6 mii lei, premii
pentru performanțele obținute la campionate ediția 2016-2017 (4 jocuri
*4400lei), conform demersurilor directorului din 20, 28 martie, 3, 6 aprilie
2017
1.5 prin intermediul Aparatului Președintelui raionului - în sumă de 17,6
mii lei, inclusiv:
1.5.1 Secția Situații Excepționale raionul Glodeni –în sumă de 17,6 mii lei –
pentru petrecerea controlului complexși aplicațiilor raionale la data de
07-09 iunie 2017 , conform demersului SSE Glodeni nr. 72 din

02.03.2017
2. Se modifică spre majorare partea de venituri și cheltuieli a bugetului
raional în sumă de 0,1 mii lei după cum urmează:
2.1 Instituția Publică Liceul Teoretic ”Vasile Coroban” - în sumă de 0,1
mii lei, încasări de la realizarea maculaturei, conform demersului IP LT
”Vasile Coroban” nr. 2773 din 15.03.2017
3. Se alocă din Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace
financiare in suma de 14.0 mii lei, inclusiv:
3.1Prin intermediul Directiei Asistenta Sociala si Protectia Familiei – in suma
de 10,0 mii lei,inclusiv:
3.1.1 Locuitoarei s. Viișoara, d-nei Iordachi Raisa– ajutor financiar în sumă
de 5,0mii lei pentru acoperirea parțiala a cheltuielilor aferente
tratamentului costisitor necesar nepoțicăi Iordaghi Viviana
3.1.2 Locuitoarei s. Ciuciulea, d-nei Cebotinca Elena– ajutor financiar în
sumă de 3,0 mii lei pentru acoperirea parțiala a cheltuielilor aferente
tratamentului costisitor după operația oncologică
3.1.3 Locuitoarei s. Limbenii Noi, d-nei Rusu Galina pentru fiica Rusu Daria,
grad de dizabilitate severă – ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei
pentru acoperirea parțiala
a cheltuielilor aferente intervenției
chirurgicale
3.1.4 Locuitorului s. Balatina, dlBortă Constantin, participant la războiul din
Afganistan– ajutor financiar în sumă de 3,0 mii lei(situația materială
grea)
4. Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum
urmează:
4.1 spre micșorare – în sumă de 34683 lei, inclusiv:
- Instituția Publică Gimnaziul Iabloana nr. 1 – 34683 lei, conform
demersului IP G Iabloana nr. 1 nr. 41 din 04.04.2017
4.2 spre majorare – în sumă de 34683 lei, inclusiv:
- Instituția Publică Gimnaziul Iabloana – 34683 lei pentru instalarea
contoarelor separate pentru furnizarea gazelor naturale și a apei,
conform demersului IP G Iabloana nr. 48 din 04.04.2017
5.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate ________________________________________________.
Preşedinteleşedinţei
Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni
Coordonat:
Sef Interimar Directia Finante
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcția Finanțe
Galina
Specialist în relații cu publicul
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

_____________________
LEUCĂ Ion
Nicolaev Fevronia
Dobrovinscaia

Petru Tcaci

Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

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

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

DECIZIE
Nr____

_____________2017

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
referitor la implementarea Programului raional
de promovare a modului sănătos de viaţă
pentru anii 2017-2020
În conformitate cu art.43 al Legii Nr. 436-XII din 28.12.2006 Privind administraţia
publică locală , prevederile Legii Nr. 10-XVI din 03.02.2009 Privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice , Hotărîrea Guvernului Nr. 1000 din 23.08.2016 Cu privire la aprobarea
Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020 (Monitorul Oficial RM
2016 nr.277-287) şi ţinînd cont de importanţa educaţiei populaţiei din raion, în general cît şi
educaţiei pentru sănătate în special a promovării modului sănătos de viaţă, profilaxia maladiilor
transmisibile şi netransmisibile, în fortificarea sănătăţii populaţiei şi în prelungirea duratei de
viaţă activă şi creatoare:
Consiliul raional Glodeni decide:
Planul de acțiuni referitor la implementarea Programul raional de
1. Se aprobă
promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2017-2020 (se anexează)
2. Conducătorii instituţiilor, serviciilor vizate în program ca organizatori/executori vor informa
Centrul de Sănătate Publică anual către data de 20 ianuarie despre realizarea Programului
teritorial de promovare a sănătăţii.
3. Se recomandă primarilor, din raion, anual să examineze în cadrul consiliilor, autorităţilor
locale despre etapele realizării Programului de promovare a sănătăţii în teritoriul deservit.
4. Controlul executării prezentei decizii i se atribuie comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială şi sănătate publică (Președinte Dl. Maican Vladimir)
Preşedintele şedinţei:
Secretar al Consiliului raional
Iniţiatorul proiectului:
Preşedintele raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni

________________
Pelin Vasile
LEUCĂ Ion
Albu Oxana

Șef Serviciu juridic și resurse umane

Gurău Zorina

Medic Șef Centrul de Sănătate Glodeni
Specialis în problemele relații cu publicul

Ailoaie Iulia
Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin
Anexa
Planul de acţiuni

privind implementarea Programului teritorial
de promovare a sănătăţii prntru anii 2017-2020
Obiective şi acţiuni

Indicatorii de
Termenele Responsabili
monitorizare
de
realizare
1. Modificarea atitudinii și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul promovării sănătății la adul
cu cel puţin 30%, la adolescenți și tineri cu cel puțin 50%, către anul 2020
1.1. Elaborarea strategiilor de comunicare și de
CSP,IMSPSR, Numărul de strategii /
schimbare a comportamentului, adaptate vârstei
2017IMSPCS
campanii elaborate
şi nevoilor beneficiarilor pentru reducerea poverii 2020
implementate
evitabile a bolilor prioritare și realizarea
campaniilor naționale de comunicare, inclusiv:
-

prevenirea traumatismelor casnice și
rutiere la copii
prevenirea fumatului și expunerea la fumul
de tutun
promovarea alimentației sănătoase

prevenirea bolilor condiționate de apă și
promovarea igienei personale
- prevenirea consumului nociv de alcool și
droguri
1.2. Realizarea acțiunilor de sensibilizare și
comunicare în cadrul evenimentelor anuale de
promovare a sănătății și prevenirea bolilor: Zile
Mondiale și Naționale, săptămâni și lunare de
profilaxie a bolilor (conform unui plan elaborat
anual de către Ministerul Sănătății), inclusiv:
-

2017 2018
20172018
2018 2019
2018 2019
2019 2020

Săptămâna de prevenire a cancerului de col uterin 2016 - ianuarie
2020
Ziua Mondială de profilaxie şi combatere a
cancerului – 4 februarie
Ziua Mondiala a Rinichiului - martie
Ziua Mondială a Apei – 22 martie
Ziua Mondială de profilaxie şi combatere a
tuberculozei – 24 martie
Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie
Săptămâna Mondială de Imunizări –aprilie
Ziua Mondială de combatere a malariei – 25 aprilie
Luna de profilaxie a bolilor diareice acute,
intoxicaţiilor alimentare şi holerei 1-31 mai
Ziua Mondială a Mișcării pentru Sănătate – mai
Ziua Europeană împotriva obezității – mai
Ziua Mondială fără tutun – 31 mai
Săptămâna națională “Anticancer”- iunie
Ziua Mondială de profilaxie a hepatitelor – 28 iulie
Săptămâna Mondială de promovare a alimentaţiei
la sân – 1 – 7 august
Săptămâna de prevenire a intoxicațiilor acute

CSP,IMSPSR
IMSPCS

Numărul de evenimente
planificate și realizate

neprofesionale exogene de etiologie chimică –
prima săptămână din septembrie
Ziua Mondială de prevenire a suicidului –
septembrie
Ziua Mondială de profilaxie a rabiei – 28
septembrie
Ziua Mondială a Inimii - septembrie
Ziua Naţională fără alcool – 2 octombrie
Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale - 10 octombrie
Ziua Internaţională a spălatului pe mâini –
octombrie
Ziua Mondială de profilaxie a pneumoniei –
noiembrie
Ziua Mondială de profilaxie a diabetului – 14
noiembrie
Ziua Europeană a informării despre antibiotice –
noiembrie
Ziua Națională fără fumat - a treia zi de joi din
noiembrie
Ziua Mondială de comemorare a victimelor
accidentelor rutiere – 15 noiembrie
Ziua Mondială de profilaxie SIDA – 1 decembrie
1.3. Derularea emisiunilor cu periodicitate
săptămânală la posturile de TV și radio cu
acoperire națională sub aspectul promovării
modului sănătos de viață.

2017 2020

TV raional

Numărul de
emisiuni/subiecte
mediatizate

1.4. Demonstrarea filmelor educative de scurt
metraj, desfăşurarea lecțiilor audio/video cu
tematica promovării sănătății și profilaxia bolilor:
- promovarea alimentației sănătoase și a activității
fizice;
- comunicarea riscurilor consumului de tutun și a
alcoolului;
- prevenirea bolilor transmisibile (boli diareice
acute, gripă, boli sexual transmisibile etc.).
1.5. Informarea şi consilierea tinerilor cu privire la
comportamentele sănătoase prin intermediul
Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor.
1.6. Elaborarea suportului informativ pentru
comunicare și consilierea tinerilor în cadrul
Centrului de Sănătate Prietenoase Tinerilor.

20172020

DÎTS

Numărul de resurse
audio/video elaborate

20172020

IMSPCS

20172018

CSP,IMSPCS

Numărul de tineri ce au
beneficiat de servicii de
comunicare și consiliere
Numărul de materiale
elaborate

1.7. Instruirea grupelor țintă (gravidelor, familiilor
tinere, vârstnicilor, persoanelor cu diabet,
hipertensiune) în cadrul ”școlilor” din instituțiile
medico-sanitare publice.
1.8. Elaborarea curriculumului și suportul
metodologic pentru instruire în cadrul ”școlilor”
din instituțiile medico-sanitare publice.
1.9. Organizarea periodică a expoziţiilor și
concursurilor de desen, materiale ilustrative,

20172020

IMSP CS

Numărul de persoane
instruite

20172020

DÎTS

Suport metodologic
elaborat

2017 2020

CSP
,DÎTS,şcolile

Nr. de evenimente
organizate

obiecte „hand made” etc., avînd ca subiect
de arte
promovarea modului sănătos de viaţă
1.10. Realizarea studiilor de cunoștințe atitudini,
Numărul de studii
2018
practici privind promovarea modului sănătos de
și
CSP
realizate
viață (pentru adulți și tineri).
2020
2.Consolidarea către anul 2020 a capacităților de pînă la 80% a specialiștilor din sectorul sănătății și
pînă la 50% a specialiștilor din sectorul educației privind planificarea și implementarea acțiunilor de
promovare a sănătăţii la nivel naţional şi local
2.1. Formare în domeniul promovării sănătății și
2017CSP
Numărul de programe
prevenirea bolilor pentru părinți, tineri, educatori, 2020
elaborate
jurnaliști, autorități publice locale, organizații
Numărul de persoane
obștești, etc.:
instruite
- dezvoltarea programelor de instruire
- instruirea categoriilor de beneficiari
3.Elaborarea către anul 2017 a suportului metodologic privind crearea unor medii favorabile
promovării modului sănătos de viață în instituțiile de educație, la locul de muncă și în comunitate
Numărul de programe
3.1. Implementarea programelor de promovare a
CSP
elaborate/implementate
sănătății la locul de muncă:
- elaborarea programelor – model de promovarea 2017 –
sănătății la locul de muncă: promovarea activității 2018
fizice, a alimentației sănătoase, evitarea stresului
,fumatului etc.
3.2. Instruirea igienică a angajaților din economia
națională privind promovarea sănătății și
prevenirea bolilor:
- elaborarea programelor de instruire;
- instruirea angajaților, conform Regulamentului
de instruire, aprobat prin Hotărîrea Medicului-şef
sanitar de stat al Republicii Moldova

CSP

Numărul de persoane
instruite

2017 2018
2017 2020

3.3 Dezvoltarea și realizarea planurilor comunitare 2017Suport metodologic
de promovare a sănătății în contextul modificării
2020
CSP
acordat
deprinderilor pentru o viață sănătoasă:
- crearea condițiilor pentru practicarea activității
fizice,
- respectarea igienei personale;
- asigurarea cu produse alimentare sănătoase;
- profilaxia şi măsurile de combatere a fumatului
- desfășurarea activităților pentru ocrotirea
mediului înconjurător etc.
(Acordarea suportului metodologic în dezvoltarea
și implementarea planurilor comunitare de
promovare a sănătății )
4.Reducerea prevalenței inactivității fizice cu 5%, către anul 2020 prin promovarea și încurajarea
activității fizice zilnice la toate etapele vieții, evitând inechitățile
4.1. Organizarea diferitor evenimente de
promovare a activității fizice la nivel naţional și
comunitar, implicând persoane de toate vârstele
(conform Calendarului acțiunilor sportive

2017 2020

CSP ,DÎTS

Numărul de evenimente
organizate
Numărul de persoane
participante

naționale și internaționale), inclusiv:
- starturi vesele pentru toată familia;
- competiții sportive pentru persoanele cu nevoi
speciale;
- marșuri turistice pentru promovarea mersului pe
jos etc.

Secretar al Consiliului raional
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Tel. 2-20-58
fax 2-20-57
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consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE
din

mai 2017

nr.

„ Cu privire la modificarea contractului de folosință temporară
încheiat cu Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina”.
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 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, demersului IP Liceul Teoretic Balatina nr.157
din 04 aprilie 2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă modificarea contractului de folosinâă temporară încheiat între Președintele
raionalui Glodeni şi Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina la 15.11.2014 pentru acordarea
drepturilor la participarea în cadrul proiectului ,, Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile
generale,, , finanțat de Banca Mondială și Guvernul Japoniei, prin intermediul FISM- lui,
conform anexei.
2.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
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar al Direcție Finanțe
Șef SCGCD
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică

LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nicolaev Fevronia
Aureliu Bodean
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Petru Tcaci

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile

Pelin

Anexă
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din
mai 2017

ACORD ADIŢIONAL
la contractul de folosință temporară încheiat la 15.11.2014, care este parte integrală a
contractului nominalizat.
.05.2017
Glodeni

or.

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Proprietar” şi persoana juridică Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina în
persoana directorului Cechina Elena, numit în continuare „Utilizator” conducîndu–se de
pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al contractractului de comodat din 15.11.2014 ( numerul
cadastral al construcției implicată în proiect 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. VI pct. 5.2 în felul următor:
- alin1 După cuvintul „ Utilizatorul” se omite sintagma ,, nu ” ;
- alin.2 După cuvîntul ,, imobile, ,, se omite sintagma ,, fără,, ;
- alin.2 După cuvîntul ,, Proprietarului ,, se completează cu sintagma ,, pe durata
derulării proiectului ,, Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale,, finanțat de
Banca Mondială și Guvernul Japoniei prin intermediul FISM-lui ,,.
2. Se modifică şi se completează cap.VIII pct.8.2 în felul următor:
h) după finisarea proiectului timp de 30 de zile calendaristice se va efectua
transmiterea copiilor documentelor proiectului și facturii lucrărilor executate,
autentificate, pentru a da posibilitate ,, Proprietarului ,, să efectueze majorarea costului
clădirilor în urma reparațiilor efectuate, conform prevederilor legislației în vigoare.
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 „ Proprietar ”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Utilizator”
IP Liceul Teoretic Balatina
Cechina Elena

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
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Proiect

DECIZIE
din
mai 2017
nr.
„ Cu privire la transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu titlu gratuit a
unor bunuri imobile de la unitatea administrativ-teritorială Cobani 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.523XIV din 16.07.1999, 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, Hotărîrii
Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se solicită transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu titlu gratuit, a bunurilor
imobile - teren cu numărul cadastal 4822106.266 cu suprafața de 0,3295 ha și construcțiile
amplasate pe el cu numerele cadastrale 4822106.266.01 cu suprafața la sol de 266,2 m.p,
4822106.266.02 cu suprafața la sol de 18,5 m.p din intravilanul s.Cobani, rl. Glodeni de la
unitatea administrativ-teritorială Cobani la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni în
scopul asigurării instruirii și desfășurării activității Școlii de Arte Cobani din cadrul Serviciului
Cultură Glodeni,
2. Se propune de a include în componența comisiei de transmitere din partea unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni următoarele persoane:
ALBU Oxana - membru al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala
- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, șef serviciu juridic și resurse umane
Nicolaev Fevronia - membru al comisiei, șef interimar al Direcției Finanțe
Carajia Mihail - membru al comisiei, specialist principal pe probleme relații funciare și
cadastru
3. 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
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar 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

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nicolaev Fevronia
Gurău Zorina
Ala Ojoga
Petru Tcaci
Mihail Carajia
Vasile Pelin
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Proiect
DECIZIE
din

mai 2017

nr.

„ Cu privire la vinzarea mijlocului de transport a Direcției Finanțe Glodeni”.
În conformitate cu prevederile art.43,77 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 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din
24.04.2007, Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și
activelor nematereale nr.338 din 21.03.2003, 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 vinzarea-cumpararea autoturismului de serviciu OPEL-VECTRA cu numărul de
înregistrare GL-AF-611 (anul fabricației 1993, gradul uzurii – 100%), mororul numărul
C16NZ02V27068, numarul caroseriei – WOL000089P5198075, capacitatea cilindrică – 1598
cm3, culoare vișinie, conform prevederilor legislației în vigoare.
2.Preşedintele raionului să încheie contractul de vînzare – cumpărare, transmitere – primire a
autoturismului în proprietate privată , conform prevederilor legislaţiei în vigoare
3.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
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar al Direcție Finanțe
Șef serviciul juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nicolaev Fevronia
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Petru Tcaci

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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proiect

Decizie
din

___________ 2017

Cu privire la inființarea filialei Școlii de Arte Hîjdieni
în satul Cobani
Examinând propunerea Serviciului Cultură Glodeni cu privire la înființarea filialei Școlii
de Arte Hîjdieni în satul Cobani și în conformitate cu p.12 din Regulamentul școlilor de
Muzică, Arte și Arte Plastice aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 196 din 23 august
2011 și art. 43 p.1 lit.(r) al Legii privind Administrația publică locală nr. 436-XVI din 28
decembdie 2006.
Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
1. A înființa filiala școlii de Arte Hîjdieni în satul Cobani începând cu 01 septembrie 2017;
2. Cheltuielile pentru întreținere vor fi suportate în limita mijloacelor financiare alocate
pentru anul bugetar 2017(codul instituției 04129, programul 8814, grupa principală
0950);
1. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate pentru activități socio – culturale și învățământ ( președinte Moloșnic
Laurenția).
Președintele ședinței
Secretarul Consiliului Raional

Pelin Vasile

Proiect inițiat de:
Președintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreședinte al raionului
Șef interimar al Serviciului Cultură Glodeni
Șef interimar al Direcției Generală Finanțe
Șef Serviciu juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele
Avizat:Secretarul Consiliului raional

ALBU Oxana
Mutelica Olga
Nicolaev Fevronia
Gurău Zorina
Pelin Vasile
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proiect

Decizie
din

___________ 2017

Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare
a unităților de personal a filialei Școlii de Arte Hîjdieni
în satul Cobani

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 Finanțele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 cu modificările și
completărle ulterioare, art.43 (2) al Legii privind administrația publiceă nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, Legea contabilității nr.26-XIII din 04.04.1995, proiectului schemei de
încadrare prezentate de către derectorul Școlii de Arte Hîjdieni
Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
2. Să aprobă schema de încadrare a statelor de personal la filiala Școlii de Arte Hîjdieni în s.
Cobani:
Tipul funcției
1. Director adjunct
2. Pedagogi
3. Îngrijitor încăperi
4. Paznic

numărul de unități
1,0
4,0
1,0
2,0

3. Serviciul Cultură (dna Mutelica Olga) să efectueze modificările corespunzătoare în statele de
personal a Școlii de Arte Hîjdieni.
Cheltuielile pentru întreținere vor fi suportate în limita mijloacelor financiare alocate pentru anul
bugetar 2017(codul instituției 04129, programul 8814, grupa principală 0950)
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de specialitate
pentru activități socio – culturale și învățământ ( președinte Moloșnic Laurenția).

Președintele ședinței
Secretarul Consiliului Raional
Proiect inițiat de:
Președintele raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreședinte al raionului
Șef interimar al Serviciului Cultură Glodeni
Șef interimar al Direcției Generală Finanțe
Șef Serviciu juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele
Avizat: Secretarul Consiliului raional

Pelin Vasile
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Mutelica Olga
Nicolaev Fevronia
Gurău Zorina
Pelin Vasile
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DECIZIE
din_______________

nr___________

«Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului –limită și limitei de parcurs al
autoturismelor de serviciu și Regulamentul privind aprobarea numărului abonamentelor de
telefoane de serviciu utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional Glodeni»
În conformitate cu pct 21 al Hotărîrii Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 « cu privire la aprobarea
Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru
colaboratorii autorităților administrației publice ( cu excepția legăturii telefonice guvernamentale)»,
pct.2 al Hotărîrii Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 « privind reglementarea utilizării autoturismelor de
serviciu de către autoritățile administrației publice», Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 « privind
administrația publică locală» și Hotărîrea Guvernului nr 133 din 20.02.2013 «cu privire la modificarea,
completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului» și în scopul asigurării subdiviziunilor structurale
cu telefoane/ faxuri și linie mobilă, precum și reducerii cheltuielilor pentru plata serviciilor aferente și
convorbirile telefonice de serviciu și asigurării optime cu autoturisme de serviciu, reglementării utilizării
autoturismelor și optimizării cheltuielilor bugetare, prevăzute în aceste scopuri, Consiliul raional
Glodeni DECIDE:
1. A aproba Regulamentul privind aprobarea numărului- limită și limitei de parcurs al autoturismelor de
serviciu utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional Glodeni, conform anexei nr.1
2. A aproba Regulamentul privind aprobarea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu utilizate
de către subdiviziunile Consiliului raional Glodeni, conform anexei2
3. Executarea prezentei decizii v-a fi efectuată de către conducătorii și contabilii subdiviziunilor
Consiliului raional Glodeni.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate___________________________________________________________________________
_

Președintele ședinței
___________________
Initianorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni
Ion
Coordonat:
Șef Interimar Direcția Finanțe
Fevronia
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcția Finanțe

LEUCĂ

Nicolaev

Dobrovinscaia
Galina
Avizat:
Secretar al Consiliului raional
Vasile

Pelin

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului
Raional
nr.

din

REGULAMENT
privind aprobarea numărului – limită și limitei de parcurs al autoturismelor de serviciu
utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional Glodeni
I.

Dispoziții generale

1.1 Prezentul Regulament este elaborat în baza Hotărîrii Guvernului nr.133 din 20.02.2013 «cu
privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului», Hotărîrii
Guvernului nr 1404 din 30.12.2005 «privind reglementarea utilizării autoturismelor de
serviciu de către autoritățile administrației publice» și Legea nr. 436 –XVI din 28.12.2006
«privind administrația publică locală».
1.2 În scopul asigurării subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional Glodeni cu mijloacele
necesare pentru îndeplinirea prerogativelor de serviciu și optimizării cheltuielilor bugetare
prevăzute în aceste scopuri, se aprobă normativele privind numărul- limită și limita de
parcurs a automobilelor de serviciu pentru colaboratorii subdiviziunilor din subordinea
Consiliului raional Glodeni
1.3 Persoanele cu demnitate publică, funcționarii publici de conducere și execuție, alte
categorii de angajați vor fi asigurați cu transport în limita alocațiilor aprobate pentru
întreținerea acestor servicii, prevăzute de prezentul Regulament.
II.

Utilizarea autoturismelor de serviciu
Personalul de serviciu

Conducerea autoturismelor din dotare se va face de către conducătorii auto care au fost
angajați în acest scop sau în lipsa conducătorului auto – de către alte persoane desemnate prin
dispoziția Președintelui raionului.
Primirea –predarea autovehicului în gestiune conducătorului auto se va face conform actului
de predare-primire în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova. Conducătorii auto
vor semna contracte de răspundere materială pentru bunurile aflate în gestiune.
Organizarea deplasării cu autoturismele de serviciu
Este obligatorie menținerea autovehiculelor în stare tehnică și estetică corespunzătoare.
Orice defecțiune la unul din sistemele esențiale care pune în pericol siguranța circulației se va
aduce la cunoștința conducătorului subdiviziunii structurale luîndu-se măsurile necesare
pentru remedierea defecțiunilor sesizate.
Plecarea în deplasare se va face numai după constatarea îndeplinirii tuturor condițiilor privind
starea tehnică, estetică, existența tuturor actelor necesare efectuării deplasării, existența
dotărilor necesare la bordul autoturismului.

Evidența primară în cadrul utilizării autoturismelor de serviciu
Documentul de bază privind evidențierea modului de utilizare a autovehiculelor de serviciu
este foaia de parcurs.
Fiecare cursă executată va fi confirmată prin semnătură de beneficiarul cursei, care prin
aceasta își însușește corectitudinea datelor înscrise.
Fiecare cantitate alimentată va fi la evidență și se va urmări cu strictețe încadrarea
autoturismelor în limita de parcurs aprobată.
Înlocuirea pieselor defecte sau uzate se va face în baza reportului sau procesului – verbal de
constatare tehnică în care se vor menționa piesele defecte și/sau uzate precum și cauza
defecțiunii ( uzura, accident, defect de fabricație ect), elaborat de către întreprinderile
autorizate pentru testarea și/sau reparația autovehiculelor.
Dosarul mijlocului auto
Dosarul mijlocului auto servește ca document de evidența a folosirii, întreținerii, reparării și
păstrării mijlocului de transport, de la introducerea în serviciu pînă la scoaterea din evidența
contabilă.
Autovehiculele care, după folosire, și-au pierdut caracteristicile tehnice necesare funcționării
în siguranță ( uzate fizic și moral) pot fi scoase din funcțiune, cu respectarea dispozițiilor
legale.
Asigurarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual
pentru un autoturism
Consiliul raional Glodeni va satisface necesitățile personalului de conducere cu transport de
serviciu, pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale acestora, în limitele alocațiilor
aprobate pentru întreținerea lui.
Pentru deplasarea peste hotarele republicii a persoanelor cu funcție de conducere din cadrul
Consiliului raional Glodeni în interes de serviciu li se pot pune la dispoziție autoturismele de
serviciu din gestiunea proprie doar cu autorizarea scrisă a Președintelui raionului, cu
prezentarea foii de deplasare de către solicitanți, în care vor fi indicate punctele de destinație
și durata deplasării.
Numărul - limită și limita de parcurs a autoturismelor de serviciu din subordinea Consiliului
raional Glodeni

Nr
d/o

1

Denumirea
direcției, secției

Aparatul
Presedintelui

Persoana
responsabilă de
exploatarea
autoturismului de
serviciu
Ciobu Ion ( contract
nr 142-m din
14.07.2015)
Lipinschi Victor
(contract nr 86-m
din 18.10.2010)
Malachi Vladislav
(contract nr 120-m
din 16.04.2013)

Limita
rulajului
anual
pentru un
autoturism
(mii km)

Numărul
limită
autoturismel
or
(
unități)

45

1

Marca
autoturismulu
i

KIA Magentis
25

1
Scoda Octavia

25

1
Scoda Octavia

Cebanu Gheorghe
(contract nr 145-m
din 16.09.2015)

25

1

Niva VAZ
21213

20

1

Dacia Logan

25

1

Mitsubisi GLAL-013

32

1

VAZ-21070

2

Serviciul Cultura

3

Asistenta Sociala

Loghin Eduard
Dimov Mariana
(ordin nr1 din
03.01.2013)
Budiuc Stefan
(contract nr 10 din
03.04.2017)

DITS Glodeni

Birsan Ghenadie
(contract nr14 din
30.05.2016)

20

1

Chevrolet
Orlando

Cernea Nicolae
(contract nr 15 din
30.05.2016)

20

1

Vaz 2107

4

5

Directia Finante

Zigheli Alexandru

Total autoturisme

Secretarul Consiliului raional

25

OPEL VECTRA

1

10

Vasile Pelin

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional
nr
din

REGULAMENT
privind aprobarea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu
utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional Glodeni
I.

Dispoziții generale

1.1 Prezentul Regulament este elaborat în baza Hotărîrii Guvernului nr.133 din 20.02.2013 «cu
privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului», Hotărîrii
Guvernului nr.1362 din 22.13.2005 «cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii
autorităților administrației publice ( cu excepția legăturii telefonice guvernamentale)» și
Legea nr 436-XVI din 28.12.2006 « privind administrația publică locală».
1.2 În scopul asigurării subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Glodeni cu telefoane/
faxuri și linie mobilă, precum și reducerii cheltuielilor serviciilor aferente și convorbirile
telefonice de serviciu se aprobă normativele privind numărul abonamentelor de telefoane
de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii din subordinea Consiliului
raional.
II. Normativele privind numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri,
telefoane mobile pentru colaboratorii din subordinea Consiliului raional
Prezentele Normative reglementează numărul abonamentelor de telefoane, faxuri, telefoane mobile
pentru utilizare în exercițiul funcțiunii de către colaboratorii din subordinea Consiliului raional Glodeni.
Se stabilesc următoarele normative de asigurare cu mijloace de legătură telefonică:

Nr d/o

Tip de telefonie

Denumirea direcției,
secției, instituției
Telefon mobil

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

Camin Coroban
LT Coroban
LT Balatina
LT Lev Tolstoi
LT Cuhnesti
G. Sturzovca nr1
G. Limbenii Vechi
G. Cobani
G. Petrunea
G. Fundurii Vechi
G. Sturzovca
G. Hijdieni
G. Danu
G. Limbenii Noi
G. Ciuciulea
G. Cajba

2
2

2

1
3

Telefon fix
1
2
3
3
3
1
2
1
2
2
2
2
1
2
3
1

inclusiv:
Telefon fax
1
1
1
1
1

1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

G. Dusmani
G. Camenca
G. Viisoara
G. Cantemir
G. Iabloana rus
G. Iabloana rom
G. Ustia
Aparatul Presedintelui
Sectia Cultura
Directia Invatamint
Incredere
Asistenta Sociala
Directia Finante
Total telefoane

1

1
1

2
15

2
2
2
2
1
2
2
22
9
19
1
6
6
107

4
2
1
1
1
15

Președintele raionului se împuternicește cu dreptul de a stabili prin dispoziție limita
cheltuielilor pentru convorbirile telefonice în scop de serviciu pentru personalul direcțiilor,
secțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului raional, ținînd cont de complexitatea
atribuțiilor de serviciu stabilite.
Se interzice efectuarea cheltuielilor de către angajații structurilor din subordinea Consiliului
raional asupra telefoanelor de serviciu ca rezultat al utilizarii acestora în scopuri personale. În
cazul utilizării telefonului de serviciu în scopuri personale, cheltuielile înregistrate urmează a fi
suportate de căter persoana care a utilizat neadecvat telefonul de serviciu, contrar
prevederilor prezentului regulament și dispoziției Președintelui raional Glodeni.

Secretarul Consiliului raional

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

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

mai 2017

Proiect
nr.

„ Cu privire la transmiterea unor birouri/încăperi în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială Limbenii Noi,,
În conformitate cu prevederile art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii 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, Deciziei
Consiliului sătesc Limbenii Noi nr.3/2 din 19 aprilie 2017
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea birourilor/ încăperilor cu suprafața de 59.40 m.p., amplasate în clădirea cu
numărul cadastral 4836207.208.01 din s.Limbenii Noi, rl.Glodeni, proprietate publică domeniul puplic
de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială Limbenii
Noi în scopul implementării Proiectului de finanațare prin intermediul programului Solidarity Fund PL în
Republica Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone ,,Crearea Centrului
intercomunitar de informare și instruire,, întru deservirea comunităților Limbenii Noi, Limbenii Vechi,
Ustia, Fundurii Noi.
2.Se propune în comisiea de transmitere din partea unitatății administrativ-teritoriale raionul Glodeni
de a include următoarele persoane :
ALBU Oxana - membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala

- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.

Gurău Zorina - membru al comisiei, șef serviciu juridic și resurse umane
Carajia Mihail - membru al comisiei, specialist principal în problemele funciare și cadastru
Cojocaru Larisa - membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
3.Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „Cadastru” de a efectua actualizarea planului reveleului
birourilor/încăperilor transmise din construcția nominalizată cu ulterioara înregistrare a modificărilor
parvenite în Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
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
Sef-interimar al Direcţiei Finanţe
Șef al serviciului juridic și resurse umane
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Specialist al secției administrație publică
Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Fevronia Nicolaev
ZorinaGurău
Ala Ojoga
Petru Tcaci Avizat:
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
din mai 2017

Proiect
nr.

„Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-microbuse, în administrare/gestiune, cu
titlu gratuit, de la Ministerul Educației la unitatea administrativ-teritorială raionul
Glodeni,,

În conformitate cu prevederile art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea 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.113XVI din 24.04.2007, art.8 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015,
demersului Ministerului Educației nr.08/15-399 din 27.04.2017,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe - 2(două) microbuse marca Renault Master în
administrare/gestiune, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat, pentru transportarea
elevilor de către Direcția Învățămînt Tineret și Sport, de la Ministerul Educației la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni.
2. Se propune de a se include în componența comisiei de transmitere din partea unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni următoarele persoane:
ALBU Oxana
Fevronia Nicolaev

- membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
- membru al comisiei, șef interimar al Direcției Finanțe

Tudor Casauțan

- membru al comisiei șef al DÎTS

Mihaiela Boboc

- membru al comisiei, contabil-șef al DÎTS

3. Se pune în sarcina Șefului Direcției Învățămînt Tineret și Sport de a lua la evidență contabilă
autobusele primite în administrare/gestiune, conform prevederilor legislației în vigoare.

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
Oxana
Sef interimar al Direcţiei Finanţe
Nicolaev

ALBU
Fevronia

Șef al DÎTS
Casauțan

Tudor

Șef serviciul juridic și resurse umane

Zorina Gurău

Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Specialist al secției administrație publică
Tcaci
Avizat Secretar al Consiliului raional Glodeni

Ala Ojoga
Petru
Vasile Pelin

