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Cu privire la executarea bugetului
raional Glodeni pe 9 luni ale anului 2017
Pe perioada 9 luni ale anului 2017 executarea bugetului raional la venituri se
estimează cu suma de 77326,4 mii lei, ceia ce constituie 67,5% faţă de
prevederile bugetare anuale, din care:
- transferurile primite de la bugetul de stat pe perioada de gestiune s-au execitat în
sumă de 70663,6 mii lei sau la nivel de 68,1% față de planul anual în sumă de
103716,1 mii lei;
- transferurile primite din Fondul Republican de susținere socială a populației
(plan – 1753,9 mii lei) s-au executat în sumă de 1329,6 mii lei, la nivel de 75,8%,
- transferurile capitale de la FISM la proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități
în școlile generale” pentru LT Balatina și LT Cuhnești (plan 3320,0 mii lei) au fost
executate 1885,0 mii lei (LT Balatina – 1089,1 mii lei, G Cuhnesti – 795,9 mii lei)
- veniturile prevăzute pe an în sumă de 4936,9 mii lei s-au executat în sumă de
3896,0 mii lei, la nivel de 78,9%, veniturile colectate de la prestarea serviciilor cu
plată și de la darea în locaţiune a încăperilor au fost executate în sumă de 650,4 lei
, la nivel de 55,2% comparativ cu planul anual în sumă de 1175,6 mii lei
- donațiile pentru cheltuieli curente (21,5 mii lei: - 20,0mii lei – G Ustia
pentru reparații curente și procurarea materialelor de uz gospodăresc și 1,5 mii lei
– G Petrunea – pentru stimularea elevilor) la situația din 30.09.2017 au fost
executate deplin.
- donații pentru cheltuieli capitale din Fondul pentru Eficiența Energetică
(planul anual de 500,0 mii lei - pentru IP LT Vasile Coroban Glodeni), s-au
primit în sumă de 103,9 mii lei.
Planul precizat la partea de cheltuieli a bugetului raional constituie 120557,7
mii lei, care s-a executat in sumă de 76460,3 mii lei , la nivel de 63,4%, dintre
care:

- pentru infrastructura drumurilor (cheltuieli curente și capitale) din suma totală de
9055,6 mii lei si s-a achitat pentru lucrări executate mijloace în sumă de 813,5 mii
lei sau la nivel de 9,0% (reparația porțiunii de drum Cuhnești-Bisericani – 561,6
mii lei și întreținerea drumurilor pe timp de iarnă – 251,9 miii lei).
- reparații capitale ale clădirilor - după planul de 9879,1 mii lei s-au achitat pentru
lucrări executate mijloace în sumă de 4917,5 mii lei sau 49,8%
Din partea bugetului raional au fost îndeplinite anumite obligaţiuni prioritare
cît priveşte calcularea și achitarea integrală a salariilor, concedialelor, ajutorului
material și a premiilor cadrelor didactice și angajaţilor sferei bugetare, executarea
măsurilor prevăzute suplimentar pentru anul 2017 în deciziile aprobate la şedinţele
Consiliului raional, neadmiterea datoriilor creditoare cu termen expirat cît şi
măsuri ce ţin de activitatea instituţiilor din teritoriu.
Reieşind din cele sus menţionate şi în conformitate cu art.43 al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 29 al Legii privind
finanţele publice locale nr 397 – XV din 16.10.2003,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale
anului 2017, prezentat de şeful interimar al Direcţiei Finanţe, dna V. Nicolaev
(raportul se anexează).
2. Preşedintele raionului:
a) în comun cu serviciile subordonate Consiliului raional, în colaborare cu
Direcția deservire fiscală Glodeni şi primăriile raionului, v-or contribui la
extinderea bazei impozabile şi asigurarea funcţionării normale a instituţiilor din
teritoriu;
b) v-a studia cauzele nevalorificarii mijloacelor financiare, prevăzute pe anul
2017 in bugetul raional pentru procurarea materialelor de construcție și efectuarea
reparatiilor capitale a edificiilor, și v-a identifica existența lacunelor în exercitarea
atribuțiilor de serviciu a persoanelor responsabile de nevalorificarea acestor
mijloace financiare , pentru a spori nivelul responsabilității specialiștilor asupra
utilizării mijloacelor conform destinației.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei
Consultative de specialitate _______________________________________
Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional
Iniţiatorul proiectului
Preşedintele raionului Glodeni
Coordonat:
Şef interimar Direcţia Finanţe
Specialist in probleme juridice

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion
Nicolaev Veronica

in cadrul Direcției Finanțe
Specialist în relații cu publicul
Avizat:

Conac Lucia
Tcaci Petru

Secretarul Consiliului raional

Vasile Pelin

Raport
privind executarea bugetului raional pe perioada 9 luni anul 2017
I.Veniturile bugetului raional
Pentru anul 2017 veniturile bugetului raional au fost planificate in suma de
114583,1 mii lei , s-au executat pe parcursul a 9 luni mijloace in suma de
77326,4,0 mii lei, la nivel de 67,5 la suta sau cu 5171,1 mii lei mai mult faţă de
indicii anului precedent (72175,3 mii lei).
Informatia privind executarea părții de venituri si cheltuieli a bugetului raional se
prezintă in anexele nr.1 si nr. 2
Veniturile proprii:
Veniturile au fost executate in sumă de 3896,0 mii lei faţă de planul de 4936,90
mii lei, la nivel de 78,9%, dintre care:
Defalcările impozitului pe venitul persoanelor fizice la bugetul raional , sînt
executate în sumă de 3593,2 mii lei, la nivel de 79,4% (planul anual – 4526,9 mii
lei). Comparative cu anul 2016 aceste defalcări s-au lajorat cu 457,2 mii lei sau cu
14,6%.
Taxele pentru resursele naturale sunt executate la nivel de 73,9% sau in marime
de 302,8 mii lei, (planul annual – 410,0 mii lei).
Venituri colectate acumulate de la prestarea serviciilor cu plata, de la darea in
locatiune a incaperilor – au fost executate in suma de 650,4 lei faţă de planul in
marime de 1178,6 mii lei la nivel de 55,2% , cu o supraexecutare, comparativ cu a.
2016,in sumă de 45,6 mii lei, inclusiv
- Scolile de Arte – 425.9 mii lei
- Serviciul de ingrijire la domiciliu în bază de contract – 4,8 mii lei
- Scolile primare – gradinițe Fundurii Noi si Clococenii Vechi – 18,1 mii lei.
- Aparatul Președintelui – 173,4 mii lei
- Alte servicii – 28.2 mii lei (instituțiile DITS – arenda, servicii cu plată –
12.2 mii lei; Centrul de cultură – arenda - 16,0 mii lei )
Veniturile fondurilor speciale (veniturile de la casele de schimb valutar)- au fost
executate in suma de 24,9 mii lei, fata de planul in marime de 40.0mii lei la nivel
de 62,3% .
Transferurile

Transferurile primite de la bugetul de stat pe perioada de gestiune s-au execitat
în sumă de 70663,6 mii lei sau la nivel de 68,1% față de planul anual în sumă de
103716,1 mii lei;
Transferurile primite din Fondul Republican de susținere social a populației (plan
– 1753,9 mii lei) s-au executat în sumă de 1329,6 mii lei, la nivel de 75,8%,
Ttransferurile capitale de la FISM la proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități
în școlile generale” pentru LT Balatina și LT Cuhnești (plan 3320,0 mii lei) au fost
executate 1185,0 mii lei (LT Balatina – 1089,1 mii lei, G Cuhnesti – 795,9 mii lei)
- donațiile pentru cheltuieli curente (11,5 mii lei: - 10,0 mii lei – IP G Ustia
pentru reparații curente și procurarea materialelor de uz gospodăresc și 1,5 mii lei
– IP G Petrunea – pentru stimularea elevilor)
- donații pentru cheltuieli capitale din Fondul pentru Eficiența Energetică
(planul anual de 500,0 mii lei - pentru IP LT Vasile Coroban Glodeni), s-au
primit în sumă de 103,9 mii lei. Acum prin decizie planul annual se va modifica
spre diminuare cu 396,1 mii lei.
II. Cheltuielile bugetului raional
Planul precizat la partea de cheltuieli a bugetului raional pentru anul 2017
constituie 120557.7 mii lei, care s-a executat in suma de 76460.2 mii lei , la nivel
de 63.4 % sau cu 9845.0 mii lei mai mult față de aceiaș perioadă a anului precedent
Cheltuielile recurente : - după planul anual în sumă de 109075,2 mii lei s-au
achitat mijloace in suma de 54926,9 mii lei , la nivel de 50,4% , comparativ cu
perioada de gestiune precedent s-au executat cheltuieli mai mult cu 3374,3 mii lei
. cauza – creșterea salariilor comparativ cu anul precedent (+3018,6mii lei,
acordarea ajutoarelor bănești și îndemnizațiilor de asistență socială (+200,0 mii
lei), volumul sudsidiilor acordate .
Cheltuielile capitale (mijloace fixe și reparații capitale): - planul de cheltuieli
constituie 21519,1 mii lei ( cheltuieli capitale la drumuri – 7955,6 mii lei) si s-a
executat în suma de 7289,1 mii lei , la nivel de 33,9%, (53,7%) din care:
- 642,4 mii lei - Secțiile, direcțiile Aparatului președintelui
- 544,4 mii lei – instituțiile din subordinea Serviciului cultură
- 6069,1 mii lei – instituțiile din subordinea DÎTS
- 33,3 mii lei – Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei (achitarea
devizului de cheltuieli)
Reparatii capitale ale clădirilor și construcțiilor speciale - planul de
cheltuieli constituie 19103,8 mii lei (cheltuieli capitale la drumuri – 7955,6 mii
lei) si s-a achitat pentru lucrări îndeplinite în sumă de 5582,3 mii lei , la nivel

de 29,1%, (50,1%) dintre care la urmatoarele institutii din învățămînt și cultură:
.
Direcția Învățămînt, Tineret și Sport – 373,4 mii lei (stadionul raional, ȘPG
Clococenii Vechi, alte instituții din subordine)
IP L Balatina – 860,4 mii lei, proiectul ”Integrarea copiilor cu dezabilități în
școlile generale”
IP L Cuhnești – 795,9 mii lei, proiectul ”Integrarea copiilor cu dezabilități în
școlile generale”
IP Gimnaziul Sturzovca nr. 1– 238,5 mii lei (scimbarea sistemei de iluminare și
reparația blocului alimentar)
IP Gimnaziul Limbenii Vechi– 113,7 mii lei (reparația blocului alimentar)
IP Gimnaziul Hîjdiei – 346,1 mii lei (107,0 mii lei - reparația clădirii și 239,1 mii
lei – gardul instituției)
IP Gimnaziul Sturzovca – 214,7 mii lei (reparația sălii sportive)
IP Gimnaziul Danu – 387,6 mii lei (construcția cazangeriei)
IP Gimnaziul Ciuciulea– 119,9 mii lei (finalizarea lucrărilor de construcție a
stadionului)
IP Gimnaziul Petrunea– 4,9 mii lei (schimbarea unei uși)
IP Gimnaziul Dușmani– 240,9 mii lei (reparația gardului, cabinetul metodic și
schimbarea parțială a geamurilor)
IP Gimnaziul Viișoara– 135,4 mii lei (reparația blocului alimentar)
IP Gimnaziul Dm. Cantemir Glodeni– 19,8 mii lei (ușa de la întrare, geamuri)
IP Gimnaziul Cajba – 1074,7 mii lei (schimbarea acoperișului)
IP Gimnaziul Ustia– 99,9 mii lei, (reparația sălii sportive, schimbarea
geamurilor)
Instituțiile Serviciului Cultură – 225,1 mii lei (reparația școlii de arte Cuhnești –
161,6 mii lei, Școala de arte Hîjdieni – 29,5 mii lei schimbarea sustemului de
iluminare, Școala de arte Glodeni – 34,0mii lei lucrări de proiectare a
acoperișului)
Directiile, secțiile, serviciile subordonate Consiliului raional:
Aparatul Presedintelui raionului, directiile si sectiile , serviciul de deservire a
cladirii Consiliului raional
Pe perioada de gestiune au fost aprobate si precizate mijloace financiare
pentru efectuarea cheltuielilor curente si capitale în sumă de 7442,0 mii lei,cu
excepția reparației drumurilor ( plan - 9055,6 mii lei, executat – 813,4 mii lei),
executarea cheltuielilor se estimeaza cu suma de 4988,0 mii lei, ceia ce este la
nivel de 67%

Pentru reparațiile capitale îndeplinite au fost achitate mijloace in suma de
325,7 mii lei (rep.cap a scarii centrale de acces la Consiliului raional si amenajarea
fațadei la intrarea centrala a cladirii Consiliului raional, schimbarea ferestrelor).
Tot odată s-au efectuat achitări și pentru proiectul ”Blocul locativ cu 30
apartamente din strada C. Stere, 2/1”, - 26,3 mii lei, verificarea și expertizarea
proiectului ”Sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut – 5,9
mii lei.
Secția militar - administrativă .
Volumul de cheltuieli pentru intreţinerea
Secției militar - administrative
(achitarea platii de arenda a incaperilor, serviciilor de transport, serviciilor de
telecomunicatii, energia electrica ) a fost prevăzute mijloace in suma de 79,2 mii
lei, modificate prin decizia CR spre majorare cu 19,4 mii lei pentru organizarea și
desfășurarea activităților cu caracter de educație militar-patriotică, care au fost
executate in suma de 60,8 mii lei - achitarea bunurilor și serviciilor (energie
electrică, servicii informaționale și telecomunicații, locațiune, transport, reparații
curente cît și altele, activităților militar - patriotice .

Directia Invăţămînt ,Tineret si Sport.
Pentru activitatea și intretinerea institutiilor din cadrul Directiei, Instituțiilor
publice din învățămînt (gimnazii, licee) au fost precizate mijloace financiare
anuale in suma totala de 81309,5 mii lei, care au fost executate in suma totala de
55143,7 mii lei , la nivel de 67,8%. Executarea cheltuielilor curente pe principalele
tipurile de cheltuieli este următoarea:
- Cheltuielile de personal – au fost executate in suma de 40705,2 mii lei , la nivel
de 74,6% (planul anual – 54535,7 mii lei)
- Bunuri si servicii contractate – au fost executate in suma de 3760,2 mii lei , la
nivel de 55,8% (plan anual – 6739,5 mii lei)
- Procurarea produselor alimentare - au fost executate in suma de 1526,3 mii lei ,
la nivel de 51,0%.(plan anual – 2991,8 mii lei)
- Procurarea combustibilului – au fost executate în suma de 1392,8 mi lei, la
nivel de 55,8% (plan anual – 2495,5 mii lei)
Reparațiile capitale cît și procurarea mijloacelor fixe au fost achitate atît din
transferurile cu destinație specială cît și din soldul restabilit prin decizia CR de
la 03 martie 2017.
Începînd cu 01.01.2017 toate Institutiile de invățămînt din subordinea
Consiliului Raional (gimnazii, licee) activeaza in conditii de autogestiune
financiara, prezintă note de plată, comenzi pentru finanțarea activității instituției.
Trimestrial (trimestrul întîi, semestrul întîi, 9 luni) se prezintă la Direcția Finanțe
raportul financiar, alte rapoarte conform cerințelor cu note informative.

Serviciul Cultura Glodeni .
Pentru perioada de raportare, au fost prevăzute mijloace financiare pentru
acoperirea cheltuielilor curente si capitale in suma totala de 10097,2 mii lei. Au
fost executate cheltuieli in suma de 7261,6 mii lei la nivel de 71,9% , inclusiv :
- cheltuielile de personal au fost, executate in suma de 5419,0 mii lei la nivel de
77,7%,
- cheltuielile p/u plata bunurilor si serviciilor au fost planificate in suma de 1560,2
mii lei, executate in suma de 1011,3 mii lei la nivel de 64,8%.
-Cheltuielile pentru procurarea combustibilului, carburanților au fost executate in
suma de 80,4 mii lei la nivel de 61,4%%.
- Reparatii capitale au fost executate în sumă de 225,1 mii lei, la Scoala de Arte
Cuhnești (filiala Balatina)
Directia Asistenta Socială si Protectia Familiei.
Volumul cheltuielilor bugetare anuale, planificate pentru întreţinerea
serviciilor din cadrul Directiei constituie 9470,9 lei , care au fost executate in
marime de 6781,7 mii lei la nivel de 71,6%.
- cheltuielile de personal au fost planificate in suma de 5360,1 mii lei, executate in
suma de 3936,6 mii lei la nivel de 73,4%,
- cheltuielile p/u plata bunurilor si serviciilor au fost prevăzute in suma de 314,6
mii lei, executate in suma de 138,0 mii lei la nivel de 43,9%.
S-au alocat din bugetul raional mijloace financiare pentru achitarea
compensatiilor nominative pentru calatorii in transportul urban si interurban ,
pentru achitarea compensatiilor cheltuielilor de deservire cu transport pentru
persoanele cu dizabilitati ale aparatului locomotor,
pentru
achitarea
indemnizaţiilor copiilor rămaşi fără îngrigirea părintească și ajutoare financiare din
Fondul local de susținere sociala a populației in suma totala de 2518,5 mii lei,
planul anual – 2553,2 mii lei.
În trimestrul trei a început activitatea Serviciul asistență parentală
profesionistă, acordarea serviciilor cu plată la domiciliu (nomenclatorul serviciilor
a fost aprobat prin sedința consiliului la aprobarea bugetului pentru anul 2017) este
la un nivel foarte scăzut (planul anual – 72,0 mii lei, executat – 4,8 mii lei)
Centrul Comunitar Multifunctional ,, Încredere,, din or. Glodeni.
Pentru anul 2017 au fost aprobate mijloace financiare pentru întreţinerea
instituţiei in suma totala de 840,0 mii lei sau cu 144,3 mii lei mai mult față de
anul 2016, care au fost executate la nivel de 69,9% sau 587,0 mii lei.
- cheltuielile de personal planificate in suma de 563.0 mii lei, s-au executat în sumă
de 386,4 mii lei

- cheltuielile p/u plata bunurilor si serviciilor au fost planificate in suma de 168,7
mii lei, executate în sumă de 131,6 mii lei.
Institutiile, care activeaza in domeniul ocrotirii sanatatii
In perioada anului 2017 , au fost repartizate din sursele bugetului raional, in
baza deciziilor Consiliului raional, mijloace financiare pentru sustinerea partiala a
activitatilor institutiilor, care activeaza in domeniul ocrotirii sanatatii in suma
totala de 334,6mii lei, inclusiv:
IMSP Spitalul Raional Glodeni – 247.0mii lei pentru reparația acoperișului
blocului bucătăriei
IMSP Centrul de Sănătate Glodeni – 87,6 mii lei pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor legate de procurarea amestecurilor adaptate la alimentația artificială a
copiilor din familiile social-vulnerabile, si achitate la situația 01.07.2017 – 56,1 mii
lei
Intreprinderile municipale
Volumul mijlocelor financiare, aprobate pentru anul 2017, pentru sustinerea
partiala a activitatilor intreprinderilor municipale, constituie 580,0 mii lei. Pe
parcursul perioadei de gestiune a fost precizat prin majorare cu 669,3 mii lei
planul de alocatii a mijoacelor financiare pentru IM Clubul de Fotbal Clodeni,
dintre care 500,0 mii lei mijloace din donații și sponsorizări (acumulate – 10,5 mii
lei, la moment – 13,5 mii lei)
Analizînd executarea atît a veniturilor (în special – venituri colectate
(servicii cu plată, donații) cît și a cheltuielilor pe fiecare instituție, secție, direcție
s-a constatat, că la unele instituții este posibil de a modifica planurile atît spre
majorare cît și diminuare pentru o valorificare mai eficientă pînă la sfîrșitul anului
bugetar a unor cheltuieli de importanță majoră și neadmitera datoriilor la
servicii, bunuri și lucrări executare.
Sef interimar Direcţia Finanţe

V. Nicolaev
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Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2017, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 6/1si 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin
deciziile Consiliului raional nr. 1/1 din 26 ianuarie 2017
nr. 3/1 din 05 mai 2017

În baza art. 8, alin (2) p.4): alin.(3); art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27
alin.(1), alin. 2 al Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 43 al Legii APL nr.
436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezervă al
Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.1/2 din 02.03.2006
cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind repartizarea și
utilizarea mijloacelor financiare din componenta UAT, aprobat prin HG nr. 868 din
08.10.1014, demersurile: DITS nr. 89, 90, 94, din octombrie 2017, ÎM Clubul de
Fotbal Glodeni nr.16-25 din lunile septembrie-octombrie 2017, instituțiilor publice
din învățămînt, Serviciul Cultură nr. 108 din 09.10.2017, DASPF, cetățenilor din
raion,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum urmează:
1.1 spre micșorare – în sumă de 326,4 mii lei
1.1.1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport – 100,3 mii lei
- compartimentul ,, Componenta bugetară „ Transferuri categoriale
nerepartizate) P1P2 (8806); F1F3 (0922); P3 (00391); ECO4 (2229) – in
sumă de 16,4 mii lei.
- Contabilitate, program/subprogram 8801, activitatea 00060 – în sumă de
50,0 mii lei
- Aparatul DÎTS – în sumă de 7,0 mii lei
- BAC – în sumă de 26,9 mii lei
1.1.2 Instituția Publică Gimnaziul Cobani – 70,0 mii lei
1.1.3 Instituția Publică Gimnaziul Ciuciulea – 25,0 mii lei
1.1.4 Instituția Publică Liceul Lev Tolstoi – 40,0 mii lei mii lei

1.1.5 Instituția Publică Liceul Balatina – 30,0 mii lei mii lei
1.1.6 Instituția Publică Gimnaziul Sturzovca– 28,1 mii lei
1.2 Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei - 33.0 mii lei, inclusiv:
1.2.1 serviciul asistența parentală profesionistă , P1P2 (9006), F1F3 (1040),
P3(00284) – în sumă de 6,0 mii lei
1.2.2 serviciul asistenți sociali – în sumă de 10,0 mii lei
1.2.3 serviciul asistența socială comunitară – în sumă de 9,0 mii lei
1.2.4 serviciul îngrijire la domiciliu – în sumă de 6,0 mii lei
1.2.5 Aparatul DASPF – 2,0 mii lei
1.3 spre majorare – în sumă de 326,4 mii lei
1.3.1 Instituţia Publică Gimnaziul s. Petrunea P1P2 (8804); F1-F3 (0921); P3
(00201)– in sumă de 8,4 mii lei pentru achitarea lucrărilor de proiectare în
legătură cu gazificarea blocului alimentar, conform demersului IP G
Petrunea din 16.10.2017
1.3.2 ÎM ”Clubul de Fotbal din Glodeni” – în sumă de 60,0 mii lei, pentru
susținerea activității întreprinderii , premii pentru jocuri cîștigătoare la
campionatul RM Devizia A- 2017 și Cupa RM 2017-2018 conform
demersurilor directorului din lunile septembrie-octombrie 2017
1.3.3 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport – Stadionul central din or. Glodeni –
în sumă de 30,0 mii lei, dintre care: pentru achitarea lucrărilor de reparații
capitale ale construcțiilor speciale (23,0 mii lei – tribuna pentru arbitri ) și
pentru apa consumată – 7,0 mii lei, conform demersului nr. 89 din
09.10.2017
1.3.4 Instituția Publică Gimnaziul Danu – 228,0 mii lei, pentru achitarea
lucrărilor la construcția cazangeriei pe gaze, conform demersului din
25.04.2017
2. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din
contul soldului disponibil format la 01.01.2017 în sumă de 52.1 mii lei,
inclusiv:
2.1.1 ÎM ”Clubul de Fotbal din Glodeni” – în sumă de 52.1 mii lei, pentru
susținerea activității întreprinderii , premii pentru jocuri cîștigătoare la
campionatul RM Devizia A- 2017 și Cupa RM 2017-2018, conform
demersului directorului din lunile septembrie-octombrie 2017
3. Se alocă din Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace financiare in
suma de 23.0 mii lei, inclusiv:
3.1 Prin intermediul Directiei Asistenta Sociala si Protectia Familiei – in suma de
23,0 mii lei,inclusiv:
3.1.1 Locuitorului s. Iabloana, d-l Răzmireț Iurie – ajutor financiar în sumă de 3,0
mii lei pentru acoperirea cheltuielilor privind investigațiile chirurgicale,
conform demersului din 11.09.2017

3.1.2 Locuitoarei s. Hîjdieni, d-na Cebanu Adela pentru soțul Gheorghe – ajutor
financiar în sumă de 5,0 mii lei pentru acoperirea parțiala a cheltuielilor
pentru tratament costisitor, conform demersului din 25.09. 2017.
3.1.3 Locuitorului s. Camenca, d-l Cechină Daniel, pentru fiica Victoria – ajutor
financiar în sumă de 5,0 mii lei pentru acoperirea parțiala a cheltuielilor
pentru tratament costisitor, conform demersului din 11.10.2017.
3.1.4 Locuitorului or. Glodeni, d-l Dobrovinschi Vasili – ajutor financiar în sumă
de 5,0 mii lei pentru acoperirea parțiala a cheltuielilor pentru tratament
costisitor, conform demersului din 16.10. 2017.
3.1.5 Locuitorului or. Glodeni, d-l Diaciuc Nicolae – ajutor financiar în sumă de
5,0 mii lei pentru acoperirea parțiala a cheltuielilor pentru tratament
permanent, costisitor, conform demersului din 12.10. 2017.
4. Se modifică spre diminuare partea de venituri și cheltuieli a bugetului
raional în sumă de 1407,1 mii lei, după cum urmează:
4.1 ÎM ”Clubul de Fotbal din Glodeni” – în sumă de 450,0 mii lei, donații
voluntare pentru cheltuieli recurente (nu s-au acumulat mijloace)
4.2 Aparatul Președintelui raionului – în sumă de 190,0 mii lei - donații
voluntare pentru edificarea Monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfînt și a
Monumentului eroilor căzuți în războiul de pe Nistru (nu s-au acumulat
mijloace)
4.3 Instituția Publică Gimnaziul Limbenii Noi – în sumă de 99,0 mii lei donații pentru cheltuieli curente și capitale (nu s-au acumulat mijloace)
4.4 Instituția Publică Liceul Teoretic Lev Tolstoi – în sumă de 2,0 mii lei,
resurse colectate în baza contractului modificat, conform demersului din
11.10.2017
4.5 Instituția Publică Gimnaziul Limbenii Vechi – în sumă de 3,0 mii lei,
resurse colectate (contract reziliat)
4.6 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport – în sumă de 396,1 mii lei, donații
pentru cheltuieli capitale de la Fondul de Eficiență Energetică (neexecutarea
lucrărilor finale la IP LT Vasile Coroban or. Glodeni)
4.7 Instituția Publică Gimnaziul Cuhnești – în sumă de 200,0 mii lei transferuri capitale primite cu destinație specială de la FISM (contractul de
executare a lucrărilor este încheiat cu suma de 200,0 mii lei mai mic),
conform demersului nr din
4.8 Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei – în sumă de 67,0 mii lei,
resurse colectate (acordarea serviciilor de asistență socială), conform
demersului DASPF.
5. Se redistribuie cheltuielile bugetului raional din articol în articol, după
cum urmează:
5.1. Instituția Publică Gimnaziul Danu – spre micșorare la cheltuieli de
personal – în sumă de 148,0 mii lei și spre majorare la cheltuieli pentru
procurarea produselor alimentare în sumă de 48,0 mii lei, și 100,6 mii lei

pentru achitarea lucrărilor la construcția cazangeriei pe gaze, conform
demersului din 25.04.2017 și din 19.10.2017
5.2.

Instituția Publică Gimnaziul Fundurii Vechi – spre micșorare la cheltuieli
de personal – în sumă de 50,0 mii lei și spre majorare la cheltuieli pentru
reparații capitale a sălii sportive - în sumă de 30,3 mii lei și procurarea
materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou – în sumă de 19,7 mii
lei, conform demersului nr. 219 din 19.10.2017
5.3. Instituția Publică Gimnaziul Ustia – spre micșorare la cheltuieli pentru
remunerarea muncii (211180) – în sumă de 22,0 mii lei și spre majorare
la contribuții de asigurări sociale (212100) – în sumă de 18,0 mii lei și
prime de asigurare obligatorie de asistență medicală- 4,0 mii lei,
conform demersului nr. 19 din 03.10.2017
5.4. Instituția Publică Gimnaziul ”Vasile Coroban” Camenca– spre micșorare
la cheltuieli de personal – în sumă de 40,0 mii lei și spre majorare la
cheltuieli pentru procurarea a 17,1 tone de cărbuni în sumă de 40,0 mii
lei, conform demersului nr. 1 din 17.10.2017
5.5. Instituția Publică Gimnaziul Sturzovca – spre micșorare la cheltuieli
pentru remunerarea muncii (211180) – în sumă de 0,3 mii lei și spre
majorare la îndemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă
(273500) – în sumă de 0,3 mii lei, conform demersului nr. 6 din
20.09.2017.
5.6. Aparatul Serviciului Cultură – spre micșorare de la art. 211180
(remunerarea muncii) - în sumă de 3,0 mii lei, alte articole - 4,4 mii lei
și spre majorare la art 222300 (servicii de locațiune) – în sumă de 7,4 mii
lei.
5.7. Centrul de cultură – spre micșorare de la cheltuieli de personal suma de
123,0 mii lei, alte cheltuieli – 1,0 mii lei și spre majorare în sumă de
124,0 mii lei pentru proiectarea reparației capitale, energie termică,
electrică si alte servicii comunale - în sumă de 124,0 mii lei
5.8. Biblioteca pentru copii – spre micșorare în sumă de 20,5 mii lei de la
cheltuieli de personal, alte materiale și servicii și spre majorare la măsuri
culturale 04086AB, P18502, F10820, P300233, ECO222990 – în sumă
de 20,5 mii lei
5.9. Asistența parentală profesionistă – spre micșorare în sumă de 27,3 mii lei
de 211180 (retribuirea muncii) și spre majorare la contribuții și alocații (
îndemnizații pentru copii) în sumă de 27,3 mii lei, conform demersului
nr. 68 din 16.10.2017
5.10. De la Serviciul de îngrijire la domiciliu –spre micșorare cu 10,0 mii lei,
Serviciul de asistență socială comunitară - spre micșorare cu 20,0 mii lei,
DASPF (servicii poștale) – spre micșorare cu 8,0 mii lei și spre majorare
la art. 316110 (procurarea mobilierului) în sumă de 38,0 mii lei, conform
demersului nr. 67 din 16.10.2017.

5.11. DITS - Serviciul transport elevi – spre micșorare cu 55527 lei de la art.
222500 (reparații curente, și spre majorare cu 55527 lei la cheltuieli
salariale , conform demersului nr. 94 din 19.10.2017.
5.12. Instituția Publică Gimnaziul Ciuciulea – spre micșorare la cheltuieli de
personal – în sumă de 64,0 mii lei și spre majorare la cheltuieli capitale
pentru lucrări de elaborare a studiului de fizabilitate ( blocului alimentar
a instituției de învățămînt - finalizarea construcției blocului A-4) în sumă
de 64,0 mii lei, conform demersului nr. 115 din 07.09.2017 .
8. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
Specialitate pentru _____________________________________________

Preşedintele şedinţei
Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni

_____________________

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Sef Interimar Directia Finante
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe
Vicepreședintele raionului
Șef secția CGCD

Conac Lucia
Țarigradschi Victor
Bodean Aureliu

Specialist în relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Nicolaev Fevronia

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

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

Proiect

DECIZIE

din ___

____________________ 2017

nr.____

„Cu privire la luarea în evidenţa militară
şi efectuarea examenului medical al
tinerilor anul naşterii 2002”.

În baza capitolului II, articolului 12 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 recrutare al raionului Glodeni conform
anexei Nr.1,2.
2. Secția administrativ-militară(l.d.p.Glodeni)

- va asigura desfăşurarea activitații comisiei medicale de recrutare în perioada de la
29.01.2018 pînă la 21.02.2018, conform anexei nr. 3;
3. Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Glodeni va asigura:
- trecerea gratuită a examenului medical obligatoriu în spitalul raional Glodeni;
- repartizarea medicilor specialişti, pentru efectuarea controlului medical al tinerilor, conform
graficului de la 29.01.2018 pînă la 21.02.2018, la dispoziţia secției administrativ-militare (l.d.p.
Glodeni);
- efectuarea controlului medical aprofundat al premilitarilor în staţionar în baza trimiterilor
comisiei medicale de recrutare, fiind prevăzute în acest scop 10 paturi în spitalul raional;
- păstrarea salariului mediu lunar, locului de muncă al medicilor, implicaţi în procesul de
recrutare;
- se aprobă componenţa de bază şi de rezervă a comisiei medicale pentru luarea la evidenţa
militară a tinerilor a.n.2002( anexa nr.4)
comisia medicală de recrutare-încorporare va activa de la orele 10.00 pînă la 14.00.
- colectarea analizelor, efectuarea electrocardiogramei de la orele 8.00 pînă la 11.00.

4. Intreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Glodeni va asigura prezența medicului
stomatolog pentru efectuartea examenului medical a tinerilor a.n. 2002

5. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Glodeni va asigura prerzența medicului
psihiatru pentru efectuartea examenului medical a tinerilor a.n. 2002

6. Inspectoratului de Poliție Glodeni va acorda ajutor la înştiinţarea,asigurarea prezenţei
premilitarilor.
7. Se recomandă organelor administraţiei publice locale, în comun cu conducătorii instituţiilor,
organizaţiilor, întreprinderilor din teritoriul subordonat să contribuie la deplasarea tinerilor
cu însoţitori (secretatul primăriei,asistentă medicală) la secția administrativ-militară
(l.d.p. Glodeni) conform graficului.
8. Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport în comun cu directorii de licee, gimnazii vor organiza
următoarele activităţi:
- asigurarea efectuării de către psihologi (profesori) din liceele a testului psihologic„Raven”
tinerilor născuţi în anul 2002 şi prezentarea rezultatelor la comisia medico-militară şi de
recrutare;
- să asigure prezenţa tinerilor născuţi în anul 2002 la comisia medico- militară;
- să asigure prezentarea de către asistentele medicale (din instituţiile de învăţămînt) a
cartelelor medicale tinerilor născuţi în anul 2002.
9. Centrele de Sănătate din raionul Glodeni:
- vor organiza tinerii pentru trecerea analizelor pînă pe data de 22.12.2017.

- conform ordinului Ministrului Sănătății nr.283 din 27.03.2012 vor asigura asistența medicală
a adolescenților și asanarea pentru pregătirea lor către serviciul militar în conformitate cu
legislația în vigoare.
10. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei de specialitate pentru
protecția socială și sănătate publică.

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Iniţiator al proiectului
Preşedinte al raionului Glodeni

A elaborat:

LEUCĂ Ion

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

locotenent-colonel

Loghin Eduard

Coordonat:

Vicepreşedinte al raionului

Şef al Direcţiei Finanţe

Specialist principal în problemele juridice

ALBU Oxana

Nicolaev Fevronia

A vizat:

Secretar al consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din ___”_____________2017

COMPONENŢA COMISIEI
de recrutare (de luare în evidenţă militară) a tinerilor cu anul nașterii 2002
din raionul Glodeni

Preşedinte al comisiei:

ALBU Oxana -

vicepreşedinte al raionului Glodeni

Vicepreşedinte:

Loghin Eduard -

şef al secţiei administrativ-militare (l.d.p. Glodeni)

Rudenco Svetlana - specialist în problemele protecţiei civile şi serviciul civil

Membri ai comisiei:

Roman Oleg

- reprezentantul IP Glodeni al IGP

Grijuc Vitalie - specialist principal în problemele protecţiei drepturilor copiilor

Slepţov Lilia - preşedintele comisiei medicale.

Secretar al 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 recrutare (de luare în evidenţă militară) a tinerilor cu anul nașterii 2002
din raionul Glodeni

Preşedinte al comisiei:

Ţarigradschi Victor

- vicepreşedinte al raionului Glodeni

Membri ai comisiei:

din oficiu

şeful secţiei administraţie publică

din oficiu

reprezentantul IP Glodeni al IGP

Mocanu Igor

specialist-superior al SAM Glodeni

Secretar al comisiei:

Leanca Zinaida

specialist al secţiei administrativ-militare Glodeni

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din ___”_____________20__

GRAF ICUL
trecerii comisiei medicale de recrutare a tinerilor cu anul nașterii 2002

Nr.

Primăria

Data
trecerii comisiei
medicale

1.

Balatina

01.02.2018

2.

Ciuciulea

05.02.2018

3.

Cuhneşti

02.02.2018

4.

Duşmani

29.01.2018

5.

Cajba

30.01.2018

6.

Cobani

31.01.2018

7.

Petrunea

06.02.2018

8.

Limbenii Noi

07.02.2018

9.

Fundurii Noi

09.02.2018

10.

Limbenii Vechi

08.02.2018

11.

Ustia

12.02.2018

12.

Viişoara

13.02.2018

13.

Danu

14.02.2018

14.

Hîjdieni

15.02.2018

15.

Fundurii Vechi

16.02.2018

16.

Iabloana

19.02.2018

17.

Sturzovca

09.02.2018

18.

Camenca

31.01.2018

19.

Glodeni

20-21.02.2018

Zilele de rezervă 22-28.02.2018

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

proiect

Decizie

din ___________ 2017

Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare
a unităților de personal în Școlile de Arte din raion

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,Regulamentul Școlilor de Muzică, Arte și Arte Plastice aprobat prin Ordinul Ministerului
Culturii al RM nr.196 din 23.08.2011, Planului de studii pentru Școlile de Muzică/Arte/Arte
Plastice(Instituții de Învățământ Artistic Extrașcolar) aprobat prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și
Cercetării nr. 44 din 25.08.2017 și proiectelor schemelor de încadrare prezentate de către derectorii
Școlilor de Arte din raion

Consiliul Raional Glodeni DECIDE:

1.

Să aprobă schema de încadrare a statelor de personal la
- Școala de Arte Hîjdieni ( cont – nr0441029, Program – 8814(P1), grupa principală - 0950(F1)
Tipul funcției
numărul de unități
1.

Pedagogi

3.5

-

Școala de Arte Glodeni Glodeni ( cont – nr. 04409, Program – 8814(P1), grupa principală - 0950(F1)

-

Tipul funcției

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.

numărul de unități

Pedagogi –
Bibliotecar –
Muncitor –
Acordor –
Paznic-

5 unități
1 unitate
1 unitate
0.5 unitate
1.0 unitate

-

Școala de Arte Cuhnești( cont 0 041030, Program 8814(P1), grupa principală – 0950(F1)

1.
2.

Tipul funcției
Pedagogi
Fochist

numărul de unități
2.5
1.0
Total pentru 3 școli: 16.5 unități

Serviciul Cultură (dna Mutelica Olga) să efectueze modificările corespunzătoare în statele de personal a
Școlilor de Arte. Cheltuielile pentru întreținere vor fi suportate în limita mijloacelor financiare alocate
pentru anul bugetar 2018.
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
Avizat: Secretarul Consiliului raional

Pelin Vasile
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Mutelica Olga
Nicolaev Fevronia
Pelin Vasile

Notă explicativă
privind solicitarea de unități suplimentare
pentru Școlile de Arte din raion

Unitățile în Școlile de Arte se aprobă conform prevederilor Regulamentului
Școlilor de Muzică, Arte și Arte Plastice, aprobat prin ordinul nr. 196 din
23.08.2011 a Ministerului Culturii al Republicii Moldova și reeșind din numărul de
elevi înmatriculați în instituție.
În anul de studii 2017- 2018( începând cu 01.09.2017) s-a majorat considerabil,
(173 elevi) numărul de elevi în toate școlile de arte:
- Școala de Arte Glodeni – 256 elevi
- Școala de Arte Hîjdieni – 251 elevi
- Școala de Arte Cuhnești – 266 elevi
Conform Regulamentului, la numărul de 256 elevi în Școala de Arte Glodeni este
necesar de a majora numărul de unități:
1. Bibliotecar –
1 unitate
2. Muncitor –
1 unitate
3. Acordor –
0.5 unitate
4. Paznic1.0 unitate

În legătură cu instalarea încălzirii eutonome la filiala Balatina de la Școala de
Arte Cuhnești este necesar ă 1.0 unitate de fochist
La 25.08.2017 a fost aprobat prin Ordinul nr.44 al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării un nou Plan de studii al Școlilor de Muzică, Arte și Arte
Plastice, în care au fost introduse unele modificări în scopul susținerii unui proces
educațional mai calitativ, și anume s-a pus accentul ca fiecare elev, care
absolvește instituția de învățământ artistic trebuie să studieze în afară de
instrumentul muzical solicitat și 2 instrumente auxiliare, dar pentru aceste ore
școlile nu dispun de unități.Fiecare școală, conform numărului de elevi la profilul
”muzică” are nevoie de următorul număr de unități de pedagogi pentru a putea
cuprinde aceste ore.
- Școala de Arte Hîjdieni 126 elevi x 0.5 ore= 63 ore: 18 = 3.5 unități
- Școala de Arte Glodeni – 150 elevi x 0.5 ore = 75 ore : 18 ore = 4.1
unități(5 unități)
- Școala de Are Cuhnești – 87 elevi x 0.5 ore =43.5 ore : 18 ore = 2.42
unități( 2.5 unități)

Șef interimar al Serviciului Cultură Glodeni

Mutelica Olga

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL
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proiect

Decizie

din ___________ 2017

Cu privire la aprobarea taxelor
și scutirea de plată în instituțiile
de învățămîmt artistic complementar
pentru anul de studii 2016-2017

Examinând propunerea Serviciului Cultură Glodeni privind mărimea taxelor pentru
instruire și modului de scutire de plată a unor categorii de elevi pentru anul de studii 20162017 în școlile de arte, în temeiul 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:
1. Se aprobă taxele pentru instruire în instituțiile de învățământ artistic complementar
pentru anul de studii 2017 - 2018 după cum urmează:
-

Școala de Arte Glodeni – 125.00lei

- Școala de Arte Hîjdieni – 125.00 lei
- Școala de Arte Cuhnești – 125.00 lei
2.A scuti de taxă de instruire pentru anul de studii 2017-2018 următorii elevi:
Școala de Arte Glodeni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oroșan Boris (familie nimeroasă) – 50%
Oroșan Gleb ( familie numeroasă) – 50%
Gușan Danciara(familie nimeroasă) – 50%
Țurcan Olivia(familie nimeroasă) – 50%
Țurcan Antonela(familie nimeroasă) – 50%
Budurin Xenia(familie nimeroasă) – 50%

7. Budurin Anghelina(familie nimeroasă) – 50%

Școala de Arte Cuhnești:
1. Popovici Iulian ( familie numeroasă) – 50%
2. Popovici Andreia( familie numeroasă) – 50%
3. Popușoi Ciprian(familie numeroasă) – 50 %
4. Cumpanici Daniel( familie numeroasă) – 50%
5. Cumpanici Augustin( familie numeroasă) – 50%
6. Oțel Daria( familie numeroasă) – 50%
7. Oțel Mihaela( familie numeroasă) – 50%
8. Cebanu Evalina( familie numeroasă) – 50%
9. Cebotari Ana-Maria( familie numeroasă) – 50%
10. Gradovoi Iana( familie numeroasă) – 50%
11. Gradovoi Andreia( familie numeroasă) – 50%
12. Duracov Maxim( familie numeroasă) – 50%
Școala de Arte Hîjdieni:
1. Ciurari Vasile( invalid) 100% )
2. Chirică Vasile( invalid) 100%
3. Ailoaie Grigori ( familie numeroasă) – 50 %
4. Bumbac Iuvenalie ( familie numeroasă) – 50 %

3.Serviciul Cultură (dl Mutelica Olga) să efectueze modificările corespunzătoare și să
țină la control încasarea taxei conform prezentei decizii.
4. 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:
Președintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreședintele raionului Glodeni
Șef Serviciului Cultură Glodeni
Șef interimar Direcție Generală Finanțe

Albu Oxana
Mutelica Olga
Nicolaev Fevroniia

Avizat:Secretarul Consiliului raional

Pelin Vasile

Notă explicativă
la decizia ședinței Consiliului raional privind aprobarea taxei pentru instruire
în școlile de arte din raionul Glodeni pentru anul de studii
2017-2018

Conform Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în școlile de
muzică, atră și artă plastică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 450 din 16.06.2011,
cuantumul taxei se stabilește în mărime de 20 la sută din cheltuielile curente suportate de
instituție în anul precedent raportat la numărul de elevi.

Taxa pentru instruire se aprobă în fiecare an, deoarece cheltuielile instituțiilor se
schimbă de la an la an, deasemenea și numărul de elevi în fiecare instituție este diferit,
de aici reese că taxa pentru instruire în toate școlile va fi diferită.
Cheltuielile curente a școlii le împărțim la 9 luni, care constituie durata anului de
studii, din aceste cheltuieli luăm 20% și le împărțim la numărul de elevi. Și această sumă
constituie taxa lunară pentru instruire.
Dar conform Regulamentului nominalizat, Administrația Publică Locală este în drept să
stabilească alte taxe, dar care să nu depășească 20% din cheltuieli.
În legătură cu majorarea considerabilă a numărului de elevi – de la 600 la 773,
Serviciul Cultură Glodeni vine cu propunerea de a stabili o taxă comună pentru toate
școlile, și anume 125.00 lei lunar. Șă nu facem diferență dintre copiii din oraș și cei din
sat. Ca mai mulți copii să aibă acces la studii în școlile de arte.
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Proiect

DECIZIE

Din _____________ 2017

nr. _____

Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor
Consiliului raional anterior adoptate

În baza informaţiilor prezentate de şefii secţiilor , direcţiilor, altor subdiviziuni ale Consiliului
raional, care au fost responsabili de executare a deciziilor anterior adoptate şi în conformitate cu art. 43
al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 ,

Consiliul raional Glodeni DECIDE :

I.

Se scot de la control următoarele decizii adoptate anterior de către Consiliul raional Glodeni
:

CCS pentru activităţi economico-financiare (comisia responsabilă de control):

•

Nr.1/9 din 18.02.2016 ,, Cu privire la transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu
titlu gratuit, a unor bunuri imobile de la unitatea administrativ-teritorială or. Glodeni la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni” .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Nr. 2/13 din 22.04.2016 ,, Cu privire la transmiterea unor bunuri în administrare, cu titlu gratuit,
în baza contractului de comodat de la UAT raionul Glodeni la Instiuția Publică LT Vasile Coroban
or. Glodeni’’.
Nr. 2/14 din 22.04.2016 ,, Cu privire la aprobarea proprietății și înregistrarea unor terenuri drept
proprietate publică, domeniul public al unității administrative-teritoriale raionul Glodeni’’.
Nr. 3/7 din 29.06.2016 ,, Cu privire la vînzarea-cumpărarea unor mijloace fixe proprietate
publică, domeniul privat a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în
administrare de Președintele raionului Glodeni’’.
Nr.4/13 din 05.08.2016 ,, Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe deținute în administrare,
cu titlu gratuit, de la DÎTS la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni’’.
Nr.4/14 din 05.08.2016 ,, Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în folosință temporară, cu
titlu gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la instituțiile publice din
domeniul învățămîntului’’.
Nr.6/21 din 08.12.2016 ,, Cu privire la transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, a unor
bunuri imobile proprietate publică, domeniul public de la unitatea administrativ-teritorială
raionul Glodeni la Președintele raionului Glodeni’’.
Nr.6/22 din 08.12.2016 ,, Cu privire la rezilierea unor contracte de folosință teporară’’.
Nr.7/3 din 23.12.2016 ,, Cu privire la casarea unor mijloace fixe și obiecte de mică valoare de
scurtă durată’’.
Nr.7/6 din 23.12.2016 ,, Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe de la IMSP Spitalul raional
Glodeni la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni’’.
Nr. 7/7 din 23.12.2016 ,, Cu privire la transmiterea în administrare, cu titlu gratuit a unor bun
imobil-construcție proprietate publică, domeniul public de la unitatea administrativ-teritorială
raionul Glodeni la Președintele raionului Glodeni’’.
Nr.5/1 din 04.11.2016 ,, Cu privire la corelarea bugetului raional pentru a. 2016, aprobat prin
deciziile Consiliului raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015, corelat prin decizia
Consiliului raional nr.4/4 din 5 august 2016, cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr.154
din 01.07.2016 și Legea nr.236 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii
bugetului de stat pe anul 2016’’.
Nr.5/2 din 04.11.2016,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru a. 2016, aprobat prin
deciziile Consiliului raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015, corelat prin deciziile CR
nr.4/4 din 5 august 2016 și nr.5/1 din 04.11.2016’’.
Nr.6/1 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în prima
lectură’’.
Nr.6/2 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în a doua
lectură’’.
Nr.6/19 din 08.12.2016 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru a.2016, aprobat prin
deciziile Consiliului raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015, corelat prin deciziile CR
nr.4/4 din 5 august 2016 și nr.5/1 din 04.11.2016 și aprobarea modificării deciziei nr.1/19 din
18.02.2016’’.
Nr.6/20 din 08.12.2016 ,, Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului
2016.
Nr.7/4 din 23.12.2016 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru a.2016, aprobat prin
deciziile Consiliului raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015, corelat prin deciziile CR
nr.4/4 din 5 august 2016 și nr.5/1 din 04.11.2016’’.
Nr.7/10 din 23.12.2016 ,, Cu privire la corelarea bugetului raional pentru a. 2016, aprobat prin
deciziile consiliului raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015, corelat prin deciziile
Consiliului raional nr 4/4 din 5 august 2016 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016 și nr.5/1
din 04.11.2016 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr.154 din 01.07.2016 și Legea
nr.236 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru
2016’’.
Nr.9/9 din 08.12.2016 ,, Cu privire la premierea cu prilejul sărbătorilor de Anul Nou și Crăciun’’.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nr.5/8 din 04.11.2016 ,, Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere din instituțiile de
învățămînt din subordinea DÎTS Glodeni pentru anul de studii 2016-2017’’.
Nr.6/4 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea de plată în instituțiile de
învățămînt artistic complementar pentru anul de studii 2016-2017’’.
Nr.1/1 din 26.01.2017 ,,Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017, aprobat prin
deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 cu Legea bugetului de stat pe anul
2017, nr.279 din 16 decembrie 2016’’.
Nr.1/2 din 26.01.2017 ,, Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2016’’.
Nr.1/4 din 26.01.2017 ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.2/9 din
05 aprilie 2007 ,, Cu privire la transmiterea în administrare Instituției Medico-Sanitare Publice ,,
Stația Zonală Asistență Medicală de Urgență Nord substația Glodeni a bunurilor materiale’’.
Nr.1/5 din 26.01.2017 ,, Cu privire la modificarea contractului de comodat încheiat cu IMSP
Stația Zonală AMU Nord’’.
Nr.1/9 din 26.01.2017 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017 aprobat
prin decizia Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016’’.
Nr.2/5 din 03.03.2017 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017 aprobat
prin decizia Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016’’.
Nr.2/7 din 03.03.2017 ,, Cu privire la modificarea unor contracte de comodat , folosință
temporară încheiate între Președintele raionului Glodeni cu instituțiile, primăriile din cadrul
raionului’’.
Nr.2/8 din 03.03.2017 ,, Cu privire la transmiterea în proprietate a unei construcții la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni de la unitatea administrativ-teritorială Camenca’’.
Nr.2/9 din 03.03.2017 ,, Cu privire la vînzarea –cumpărarea unui teren proprietate publică ,
domeniul privat a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni’’.
Nr.2/11 din 03.03.2017 ,, 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’’.
Nr.2/12 din 03.03.2017 ,, Cu privire la transmitrea unor mijloace fixe în administrare, cu titlu
gratuit , de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Serviciul Cultură’’.
Nr.2/14 din 03.03.2017 ,, Cu privire la premierea cu prilejul sărbătorilor de 8 martie – Ziua
Internațională a Femeii și de Paște’’.
Nr.2/20 din 03.03.2017 ,, Cu privire la examinarea raportului de inspecție și aprobarea măsurilor
privind rambursarea în bugetul de stat a plăților achitate nejustificat’’.
Nr.3/1 din 05.05.2017 ,, Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017, aprobat prin
deciziile Consiliului raional nr. 6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 cu Legea bugetului de stat pe
anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, corelat prin decizia Consiliului raional nr.1/1 din 26
ianuarie 2017’’.
Nr.3/2 din 05.05.2017 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat
prin deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia
Consiliului raional nr.1/1 din 26 ianuarie 2017’’.
Nr.3/4 din 05.05.2017 ,, Cu privire la modificarea contractului de folosință temporară încheiat
cu Instituția Publică ,, LT Balatina’’.
Nr.3/5 din 05.05.2017 ,, 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 Glodeni’’.
Nr.3/10 din 05.05.2017 ,, Cu privire la transmiterea unor birouri/încăperi în administrare, cu titlu
gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativteritorială Limbenii Noi’’.
Nr.3/11 din 05.05.2017 Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-microbuse, în
administrare/gestiune, cu titlu gratuit, da la Ministerul Educației la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni’’.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nr.4/5 din 02.06.2017 ,,Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat
prin deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia
Consiliului raional nr. 1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017’’.
Nr.4/7 din 02.06.2017 ,, Cu privire la modificarea unui contract de comodat, încheiat între
Președintele raionului Glodeni și IMSP Spitalul raional Glodeni’’.
Nr.5/2 din 30.06.2017 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat
prin deciziile Consiliului raional nr.6/1și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin deciziile
Consiliului raional nr.1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017’’.
Nr.6/2 din 27.07 2017 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat
prin deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia
Consiliului raional nr. 1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017’’.
Nr.7/1 din 04.08.2017 ,, Cu privire la unele modificări în deciziile Consiliului raional nr.5/1 și 5/2
din 30.06.2017’’.
Nr.8/1 din 08.09.2017 ,, Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I a. 2017’’.
Nr.8/4 din 08.09.2017 ,, Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr.5/2 din
30.06.2017 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat prin deciziile
Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia Consiliului raional
nr.1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017’’.
Nr.8/8 din 08.09.2017 ,, Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-terenuri de la IMSP Spitalul
rional Glodeni la unitatea administrativ-teritorial raională Glodeni’’.
Nr.8/9 din 08.09.2017 ,,Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului raional Glodeni’’.
Nr.8/10 din 08.09.2017 ,, Cu privire la modificarea unor contracte și acte de transmitere, între
Președintele raionului Glodeni și instituții’’.
Nr.8/11 din 08.09.2017 ,, Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-microbuse, în
administrare/gestiune, cu titlu gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la
Direcția Învățămînt Tineret și Sport Glodeni’’.
Nr.8/12 din 08.09.2017 ,, Cu privire la acceptarea și distribuirea unui lot de bunuri parvenite din
ajutor umanitar (donație)’’.
Nr.8/13 din 08.09.2017 ,, Cu privire la transmiterea unui mijloc fix-construcție, de la Direcția
Învățămînt, Tineret și Sport la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni’’.

CCS pentru protecţie socială şi sănătate publică:
•
•
•
•
•

Nr. 2/24 din 22.04.2016 ,, Cu privire la completarea statelor de personal a IMSP Centrul de
Sănătate Glodeni” .
Nr.4/16 din 05.08.2016 ,,Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea
în serviciul militar în termen, serviciul cu termen redus, serviciul civil ( în toamna-iarna anilor
2016-2017)’’.
Nr.4/20 din 05.08.2016 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.8//13 din
20.09.2007’’.
Nr.5/4 din 04.11.2016 ,,Cu privire la luarea la evidență militară și efectuarea controlului medical
al tinerilor anul nașterii 2001’’.
Nr.5/14 din 04.11.2016 ,, Cu privire la stabilirea salariilor de funcții și suplimentelor la salariu de
funcție lunar personalului de conducere a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional
Glodeni de la 01.07.2016’’.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nr.6/12 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituțiilor MedicoSanitare din raionul Glodeni’’.
Nr.6/13 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea Statelor de personal a Întreprinderii Municipale
,, Centrul Stomatologic Raionul Glodeni și stabilirea suplimentelor pentru performanțe
profesionale individuale în muncă personalului de conducere pentru a. 2017’’.
Nr.6/25 din 08.12.2016 ,, Cu privire la decizia Consiliului raional Glodeni Nr.6/25 din
20.11.2013’’.
Nr.2/4 din 03.03.2017 ,, Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea
în serviciul militar în termen, serviciul cu termen redus, serviciul civil (în primăvara-vara anului
2017)’’.
Nr.2/17 din 03.03.2017 ,, Cu privire la aprobarea modificărilor la Decizia Consiliului raional
Glodeni nr.6/11 din 08 decembrie 2016’’.
Nr.2/18 din 03.03.2017 ,, Cu privire la aprobarea modificărilor în Decizia Consiliului raional
Glodeni nr.6/1 din 07.08.2003’’.
Nr.2/20 din 03.03.2017 ,, Cu privire la examinarea raportului de inspecție și aprobarea măsurilor
privind rambursarea în bugetul de stat a plăților achitate nejustificat’’.
Nr.4/2 din 02.06.2017 ,, Cu privire la nota informativă privind implementarea reformelor în
asistența medicală primară în raionul Glodeni’’.

CCS pentru probleme de drept şi etică:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr. 5/3 din 04.11.2016 ,, Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional și
aparatul Președintelui raionului pentru trimestrul I anul 2017’’.
Nr.5/6 din 04.11.2016 ,, Cu privire la vînzarea-cumpărarea, primirea-transmiterea spațiului
locativ proprietate privată’’.
Nr.5/15 din 04.11.2016 ,, Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între
Consiliul raional Glodeni și Organizațiile veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă
din Afganistan și pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova’’.
Nr.6/5 din 08.12.2016 ,, Cu privire la demisia dlui Barat Veaceslav și asigurarea interimatului
funcției publice de conducere de șef Serviciu Cultură din subordinea Consiliului raional Glodeni’’.
Nr.6/6 din 08.12.2016 ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.1/14 din
19.03.2015 ,, Cu privire la numirea în funcție de director al Centrului Comunitar Multifuncțional
de asistență socială Încredere or. Glodeni’’.
Nr.6/7 din 08.12.2016 ,, Cu privire la demisia dlui Bețișor Ion și promovarea dlui Bodean Aurel în
funcție de șef secția construcții, gospodărie comunală și drumuri din subordinea Consiliului
raional Glodeni’’.
Nr.6/8 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea programului concediilor pentru anul 2017’’.
Nr.6/10 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între
Consiliul raional Glodeni și Organizația Teritorială din raionul Glodeni ,, Uniunea Cernobîl din
Moldova, participanți la lucrările de lichidare a consecințelor catastrofei de la Cernobîl’’.
Nr.6/18 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea modificării în componența nominală a unor
Comisii Consultative de Specialitate ale Consiliului raional Glodeni’’.
Nr.6/23 din 08.12.2016 ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 5/6 din
04 noiembrie 2016 ,,Cu privire la vînzarea- cumpărarea, primirea-transmiterea spațiului locativ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

în proprietate privată, Decizia Consiliului raional Glodeni nr.5/8 din 04 noiembrie 2016 ,, Cu
privire la modificarea unor contracte de comodat’’.
Nr.6/27 din 08.12.2016 ,, Cu privire la schimbarea adresei juridice a IMSP Spitalul raional
Glodeni’’.
Nr.7/2 din 23.12.2016 Cu privire la aprobarea modificării și completării a componenței nominale
în Comisia Consultativă de Specialitate pentru activități economico- financiare a Consiliului
raional Glodeni’’.
Nr.1/16 din 26.01.2017 ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.6/22
din 08 decembrie 2016 ,, Cu privire la rezilierea unor contracte de folosință temporară’’.
Nr.1/17 din 26.01.2017 ,, Cu privire la vînzarea-cumpărarea, primirea-transmiterea spațiului
locativ în proprietate privată’’.
Nr.2/3 din 03.03.2017 ,, Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional
Glodeni pentru tr.II al anului 2017’’.
Nr.3/6 din 03.03.2017 ,, Cu privire la vînzarea-cumpărarea, primirea-transmiterea spațiului
locativ în proprietate privată’’.
Nr.2/15 din 03.03.2017 ,, Cu privire la prelungirea raporturilor de muncă’’.
Nr.2/16 din 03.03.2017 ,, Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliul raional Glodeni’’.
Nr.2/21 din 03.03.2017 ,, Cu privire la transferul dnei Sîngereanu Nelea și asigurarea
interimatului funcției publice de conducere de șef Direcție Finanțe din subordinea Consiliului
raional Glodeni’’.
Nr.2/22 din 03.03.2017 ,, Cu privire la aprobarea modificărilor în Decizia Consiliului raional
Glodeni nr.8/5 din 06.08.2015’’.
Nr.4/6 din 02.06.2017 ,, Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional
pentru tr. III al anului 2017’’.
Nr.4/8 din 02.06.2017 ,, Cu privire la conferirea gradului de calificare funcționarului public’’.
Nr.6/1 din 27.07.2017 ,, Cu privire la înaintarea candidaturilor de membru al Consiliului
electoral de circumscripție raională Glodeni’’.
Nr.7/3 din 04.08.2017 ,, Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului raional
Glodeni nr.2/22 din 03 martie 2017’’.
Nr.7/4 din 04.08.2017 ,, Cu privire la aprobarea modificării în componența nominală a unor
comisii Consultative de specialitate ale Consiliului raional Glodeni’’.

CCS pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea serviciilor publice :

•
•
•
•
•
•

Nr.2/23 din 22.04.2016 ,, Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului raional Glodeni’’.
Nr.5/5 din 04.11.2016 ,, Cu privire la aprobarea unui dosar tehnic’’.
Nr.6/26 din 08.12.2016 ,, Cu privire la transmiterea în folosință temporară , cu titlu gratuit a
sediului muzeului de istorie și etnografie Cajba’’.
Nr.7/8 din 23.12.2016 Cu privire la transmiterea în locațiune a unor încăperi/cabinete’’.
Nr.7/9 din 23.12.2016 ,, Cu privire la cceptarea instalării unui cazan’’.
Nr.8/5 din 08.09.2017 ,, Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială or.Glodeni’’.

CCS pentru activități socio-culturale și învățămînt :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr. 5/8 din 04.11.2016 ,, Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere din instituțiile de
învățămînt din subordinea DÎTS Glodeni pentru anul de studii 2016-2017’’.
Nr.5/9 din 04.11.2016 ,, Cu privire la modificarea Statutului instituțiilor de învățămînt primar și
secundar general din raionul Glodeni’’.
Nr.5/10 din 04.11.2016 ,, Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare a unităților de personal
Instituțiilor publice din învățămînt cu statut juridic de executor secundar de buget’’.
N.6/4 din 08.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea de plată în instituțiile de
învățămînt artistic complementar pentru anul de studii 2016-2017’’.
Nr.1/3 din 26.01.2017 ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.5/9 din
04 noiembrie 2016’’.
Nr.2/2 din 03.03.2017 ,, Despre aprobarea unor regulamente de organizare și desfășurare a
concursurilor DÎTS Glodeni’’.
Nr.2/13 din 03.03.2017 ,, Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia nr.6/7 din 08.12.2016’’.
Nr.3/7 din 05.05.2017 ,,Cu privire la înființarea filialei Școlii de Arte Hîjdieni în satul Cobani’’.
Nr.3/8 din 05.05.2017 ,, Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare a unităților de personal
a filialei Școlii de Arte Hîjdieni în satul Cobani’’.
Nr.6/3 din 27.07.2017 ,, Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Liceul Teoretic Cuhnești’’.
Nr.7/2 din 04.08.2017 ,, Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-microbuse, în proprietate
publică, domeniul public cu titlu gratuit, de la Ministerul Educației la unitatea administrativteritorială’’.

CCS pentru agricultură și industrie :

•

•

Nr. 1/19 din 18.02.2016 ,, Cu privire la aprobarea condițiilor concursului recoltării culturilor
cerealiere de I grupă, culturilor de toamnă, pregătirea solului, semănatul culturilor de toamnă și
aratul de zăble între agenții economici din Complexul Agroindustrial al raionului Glodeni pentru
anul 2016’’.
Nr.8/2 din 08.09.2017 ,, Cu privire la mersul îndeplinirii cerințelor asolamentelor în sectorul
agrar și măsurile de efiecientizare a cultivării culturilor agricole în asolamentele respective’’.

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:

Șef interimar Secția administrație publică

Stavinschi Ina

Specialist în problemele relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

LIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

fax 2-20-57

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

PROIECT

DECIZIE
Din _____ ________________2017

nr. _______

Cu privire la asocierea Județului Bistrița-Năsăud (România) cu
Raionul Glodeni (Republica Moldova)

În baza scrisorii de intenție nr. 326 din 07 august 2017 a Președintelui raionului Glodeni, dl Leucă
Ion (se anexează), scrisorii nr. II/18237/ din 18 octombrie 2017 a Vicepreședintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, dl Vasile Puica (se anexează) şi în conformitate cu art.43 (1), lit. (t) al Legii privind
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.
Se acceptă asocierea, stabilirea legăturilor de colaborare, parteneriat, cooperare dintre Județul
Bistrița-Năsăud (România) și Raionul Glodeni (Republica Moldova), în diferite domenii de activitate
pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii economici şi asociaţiile
obşteşti.
2.
Se aprobă Înțelegerea de cooperare dintre Județul Bistrița-Năsăud (România) și Raionul Glodeni
(Republica Moldova) (se anexează).
3.
Se desemnează persoana responsabilă, în numele _______________________________ pentru
pregătirea, punerea în aplicare și coordonarea acțiunilor comune în domeniile de cooperare prevăzute
în Înțelegerea de Cooperare.
4.
Se recomandă primarilor de a examina în cadrul consiliilor locale despre intențiile de înfrățire cu
localitățile din Județul Bistrița-Năsăud (România).
5.
Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate pe
problemele de drept şi etică ( preşedinte 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 interimar secție administrație publică locală

Stavinschi Ina

Specialist în problemele relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

REPUBLICA
MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

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

fax 2-20-57

МД 4901, г Глодень, ул.Суверанитэций,2

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Тел 2-20-58

факс 2-20-57

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE

din noiembrie 2017

Proiect

nr.

,, Cu privire la aprobarea unor dosare tehnice, înregistrarea și transmiterea în administrare a unor
terenuri proprietate publică, domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni ,,.

În conformitate cu prevederile art.43,77 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 din18.07.2003, Legii privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007, Legii Fondului Rutier nr.720 din 02.02.1996,
Legea Drumurilor nr. 509 – XII din 22.06.1995, Legii cu privire la proprietatea publică a unităților
administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, alin.2 art.5 al Legii privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din
25.02.1998, Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din
Republica Moldova nr.1468 din 30.12.2016, Actului de transmitere a terenului, mijloacelor fixe și altor
active proprietate publică din 18.07.2017, Demersului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor nr.04/2-186 din 29.06.2017, Demersului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor ÎS ,,Administrația de Stat a Drumurilor,, nr.09-03/1342 din 09.05.2017, Demersului
Întreprinderii de Stat ,,Cadastru,, nr.01-03/16768/2017 din 11.08.2017,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se aprobă Dosarele tehnice de delimitare a terenurilor proprietate publică ocupate de drumurile
locale (de interes raional), conform anexei nr. 1.

2.Se aprobă drept proprietate publică, domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul
Glodeni terenurile destinate drumurilor locale (de interes raional), conform anexei nr.2.

3. Se acceptă administrare și luarea la evidență contabilă a terenurilor ocupate de drumurile locale de
(interes raional) proprietate publică domeniul public a unității administrativ teritoriale raionul Glodeni
de către Instituția Președintele raionului Glodeni, conform anexei nr. 3.

4. Se pune în sarcina Direcției Finanțe (șef-interimar dna. Fevronia Nicolaev) de a asigura alocarea
mijloacelor financiare pentru efectuarea lucrarilor cadastrale de înregistrare a terenurilor proprietate
publică domeniul public ocupate de drumurile locale de (interes raional) a unității administrativteritoriale raionul Glodeni, conform prevederilor legislații în vigoare.

5. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS Cadastru de a efectua înregistrările în Registrul bunurilor
imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.

6. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate

pentru activităţi _______________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion
ȚARIGRADSCHII Victor

Șef- interimar al Direcției Finanțe
Șef al SCGCD
Specialist principal în problemele privatizării. și postprivatizării
Specialist principal în problemele relații funciare și cadastru
Specialist al secției administrație publică
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Nicolaev Fevronia
Bodean Aureliu
Ala Ojoga
Mihail Carajia
Petru Tcaci
Vasile Pelin
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DECIZIE
din

noiembrie 2017

nr.__

„ Cu privire la transmiterea unui mijloc fix – teren aferent, de la Direcția Învățămînt Tineret și Sport 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 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,
Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007, Hotărîrii
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului Direcției Învățămînt Tineret și Sport nr.
din 30.08.2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public mijloc fix – teren aferent, cu numărul
cadastral 4801112.046 amplasat în or. Glodeni, str. Nicolae Bălcescu nr.1/1, deținut în administrare cu
titlu gratuit de la Direcția Învățămînt Tineret și Sport la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni,
conform anexei nr.1.

2. Se instituie comisia de transmitere a bunului imobil–teren, în următoarea componenţă:

Oxana ALBU - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala

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

Șaban Denis

- membru al comisiei, arhitect-șef al raionului

Carajia Mihail -membru al comisiei, specialist principal în problemele relații funciare și cadastru
Nicolaev Fevronia – membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa

- membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe

Bucatca Maria

- membru al comisiei, contabil-şef al președintelui raionului Glodeni

Casauțan Tudor

- membru al comisiei, șef DÎTS

Boboc Mihaiela - membru al comisiei, contabil-șef DÎTS

3. Se accepta modificarea Contractului de comodat din 14 noiembrie 2014 încheiat între Președintele
raionului Glodeni și Direcția Învățămînt Tineret și Sport, conform anexei nr. 2.

4. Se acceptă luarea la evidență contabilă la Președintele raionului Glodeni a terenului aferent
constructiei proprietate publică, domeniul public cu numărul cadastral 4801112.046 amplasat în or.
Glodeni, str. Nicolae Bălcescu nr.1/1, conform prevederilor legislației în vigoare.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de specialitate pentru
activități economico-financiare (președinte dl.Movilă Ion, președinte dl. Țarigradschi Valeriu ).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Învățămînt Tineret și Sport
Șef al Direcției Finanțe
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist principal în problemele relații funciare și cadastru
Specialist al secției administrație publică

ALBU Oxana
Tudor Casauțan
Fevronia Nicolaev
Ala Ojoga
Carajia Mihail
Petru Tcaci

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din

noiembrie 2017

ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 14.11.2014, care este parte integrală a contractului nominalizat.

.11.2017

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 construcției 4801112.046) 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 ,,7.026.260,24,, și se completează cu sintagma ,,6.966.709,78,, (șase
milioane nouă sute șaizeci și șase mii șapte sute nouă virgulă șaptezeci și opt) lei .
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 14 se omite în totalmente,,

,,Total,, se substituie sintagma ,,7.026.260,24,, și se completează cu sintagma ,,6.966.709,78,,
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.1
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din

noiembrie 2017

Valoarea
Nr.d
/o

Adresa
Denumirea

Suprafața
Număr cadastral

poștală

(ha)

Anul darii în
exploatare

inițială
( lei)

1

Teren aferent
pentru
construcții,
proprietate
publică, domeniul
public

or. Glodeni str.
Nicolae Bălcescu
nr.1/1

4801112.046

0.0461

-

59.550,46

-

-

0,0461

-

59.550,46

Total

Secretar
Pelin Vasile

al

Consiliului

raional

Glodeni

