REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

Proiect
Nr. ______________

______ __________________ 2018

Cu privire la măsurile de pregătire a economiei
raionale şi sferei sociale pentru activitate în
perioada de toamnă - iarnă 2018-2019
Întru asigurarea economiei raionale şi populaţiei din teritoriu cu resurse energetice şi servicii
comunale, în scopul creării condiţiilor favorabile de activitate în perioada rece de toamnă-iarnă
2018-2019 şi în conformitate cu alin. (1), art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28 decembrie 2006,

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
Se aprobă Planul de măsuri privind eficientizarea procesului de achiziţionare a resurselor
energetice pentru necesităţile instituţiilor bugetare, autorităţilor administraţiei publice
locale şi a populaţiei, anexa nr. 1.
Se aprobă lista instituţiilor care nu pot fi deconectate de la reţelele electrice, gaze
naturale, anexa nr.2.
Se aprobă lista instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală pentru societate, care
pot fi deconectate numai după coordonarea cu Preşedintele raionului, anexa nr. 3.
Se propune conducătorilor autorităţilor publice locale din raion în comun cu agenţii
economici din teritoriu să analizeze şi să elaboreze măsuri concrete, avînd ca bază Planul
de măsuri privind pregătirea economiei raionale şi sferei sociale în perioada 2018-2019.
Planurile respective se vor prezenta Secţiei economie în termen de 15 zile de la adoptarea
deciziei date.
Se propune Consiliilor locale de nivelul I din raion să examineze în şedinţe (luna august)
realizarea măsurilor menţionate în p.1 al prezentei decizii. La şedinţe vor participa şefii
subdiviziunilor consiliului raional competente în domeniu întru asigurarea colaborarii în
acest aspect.
Se recomandă primarilor oraşului, satelor, comunelor:
a. să aducă în ordine toate sistemele inginereşti (de încălzire, electrice, gaze
naturale, apă şi canalizare) pentru funcţionare normală în perioada rece.
b. să asigure instituţiile finanţate de la buget cu cărbune, lemne , gaze naturale şi
peleţi pentru funcţionarea lor normală în sezonul de toamnă – iarnă 2018-2019,
pînă la 01.10.2018.
c. să organizeze pînă la 1 august 2018 în comun cu conducătorii instituţiilor,
inventarierea încăperilor şi obiectelor instituţiilor bugetare, întreprinderilor
industriale, blocurilor locative, apreciind gradul lor de pregătire pentru a fi
aprovizionate cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, apă şi
canalizare.
d. să organizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie a centralelor termice şi sistemelor
de încălzire, precum şi a clădirilor şi acoperişurilor obiectelor de menire socialculturală şi fondul locativ.

7.

Comisia pentru organizarea pregătirii economiei raionale şi sferei sociale în perioada de
toamnă-iarnă 2018-2019 va fi constituită prin dispoziţia preşedintelui raionului.
8. Direcţia finanţe, Dna. Fevronia Nicolaev:
a. să verifice, pînă la 1 iulie 2018, situaţia privind achitarea integrală a consumului de
resurse energetice şi servicii comunale de către instituţiile bugetare pe parcursul
anului 2017 şi I trimestru al anului 2018 şi va organiza achitarea datoriilor formate în
limitele alocaţiilor preconizate în bugetul raional şi bugetele locale;
b. să organizeze controlul folosirii (conform normativelor) energiei electrice, gazelor
naturale şi apei de către instituţiile bugetare, respectarea limitelor alocaţiilor financiare
prevăzute pentru acest scop, avînd ca bază contractele încheiate;
c. să monitorizeze evidenţa lunară a achitărilor instituţiilor bugetare subordonate, a
facturilor primite de la furnizorii resurselor energetice şi prestării serviciilor
pentru a nu admite neachitările lor pe o perioadă de mai mult de 30 zile din data
primirii ultimei facturi şi creării situaţii de întrerupere a furnizării agentului
termic;
d. să repartizeze operativ la dispoziţia preşedintelui raionului, sumele necesare pentru
pregătirea instituţiilor bugetare către sezonul rece 2018-2019, în conformitate cu
bugetul aprobat (modificat);
9. Secţia economie, dl Vasile Gudumac, va efectua un control riguros a contractelor încheiate de
instituţiile bugetare subordonate Consiliului raional cu furnizorii de resurse energetice şi
întreprinderile ce prestează servicii comunale, în termen de pînă la 01.09.2018.
10. Conducătorii Întreprinderilor SA „FEE-Nord” filiala Glodeni, Î.M.„Servicii comunale
Glodeni”, SRL„Bălţi Gaz” filiala Glodeni, SA”Drumuri –Rîşcani”, vor lua la un control strict
prevederile p.2, 3 al prezentei decizii.
11. Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, dl Aureliu Bodean, va monitoriza
întocmirea contractelor între agenţii economici şi Administraţiile Publice Locale de nivelul I
pentru prestarea serviciilor de întreţinere a drumurilor locale pe timp de iarnă precum şi
monitorizarea procesului de executare a lucrărilor de întreţinere a drumurilor locale de
importanţă raională aflate în gestiunea Consiliului raional Glodeni pe perioada de
toamnă-iarnă 2018-2019.
12. Se intervine către consiliile locale a oraşului, comunelor (satelor), să prezinte informaţii
Secţiei economie a CR, privind pregătirea obiectelor din teritoriul administrat, către perioada
de toamnă – iarnă 2018-2019 în termen lunar pînă la data de 5 a lunii.
13. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului şi comisiei
consultative de specialitate economico-financiare (președinte dl. Ion Movilă).
Președintele comisie
Secretarul Consiliului raional Glodeni
INIŢIATORUL PROIECTULUI
Preşedinte al raionului Glodeni
C O O R D O N A T:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef Secția Economie
Șef Secția Constucții, Gospodărie
Comunală și Drumuri
Șef Direcția Finanțe Glodeni

____________
PELIN Vasile

__________________

LEUCĂ Ion

___________________
___________________
___________________
___________________

ŢARIGRADSCHI Victor
BOUBĂTRÎN Veaceslav
ALBU Oxana
Gudumac Vasile

___________________ Bodean Aureliu
___________________ Nicolaev Fevronia

Avizat:
Secretarul Consiliului raional Glodeni __________________ PELIN Vasile

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din ___ ________ 2018

Planul de măsuri
privind eficientizarea procesului de achiziţionare a resurselor energetice
pentru necesităţile instituţiilor bugetare, autorităţilor administraţiei publice
locale şi a populaţiei.
Nr.

Denumirea măsurilor

Termenul executării

Responsabil

1

Solicitarea şi prezentarea informaţiei
de la instituţiile bugetare privind
necesităţile de resurse energetice în
perioada de toamnă-iarnă 2018-2019.

iunie, 2018

Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport,
instituțiile de învățămînt

2

Totalizarea şi determinarea
necesităţilor de resurse energetice a
beneficiarilor de stat pentru sezonul
rece 2018-2019.

iunie, 2018

3

Anunţarea şi desfăşurarea
concursurilor (licitaţiilor) cu privire la
achiziţionarea resurselor energetice
pentru sezonul de încălzire 2018-2019.

Iulie-august, 2018

4

Încheierea şi aprobarea contractelor de
achiziţie a resurselor energetice în
urma concursurilor (licitaţiilor)
desfăşurate.

Iulie-august, 2018

5

Monitorizarea procesului de
achiziţionare a resurselor energetice
pentru instituţiile bugetare.

permanent

Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport,
instituțiile de învățămînt
Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport,
instituțiile de învățămînt
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport, secţia
economie, instituțiile de
învățămînt
Secţia economie,
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport,
instituțiile de învățămînt

Secretarul Consiliului raional

PELIN Vasile

Anexa
nr. 2
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din___ ________ 2018

Lista
Instituţiilor care nu pot fi deconectate de la
reţelele electrice şi termice
A.
1.
Instituţiile medicale IMSP, SR secţia chirurgie și
maternitate, instituţiile de menire socială
(Centrele multifuncţionale de asistenţă socială or.
Glodeni, s.Fundurii Vechi, s. Balatina, s.Sturzovca);
2. Azilul de bătrîni „Tabita” c.Iabloana;
B.
1.
Instituţiile de Stat responsabile pentru asigurarea
securităţii şi ordinii publice:
- Inspectoratul de Poliţie Glodeni;
- Secţia Administrativ-Militară Glodeni.

Secretarul Consiliului raional
PELIN Vasile

Anexa
nr. 3
la decizia
Consiliu
lui
rational
Glodeni
nr.
din
2018

Lista
Instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală
pentru societate, care pot fi deconectate numai
după coordonare cu Preşedintele raionului

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Serviciul prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă;
Instituţiile medicale de asistenţă medicală primară;
Instituţiile Medico Sanitare Publice;
Instituţiile de învăţămînt;
Staţiile de captare a apei potabile, de pompare;
Staţiile de epurare a apei reziduale.

Secretarul Consiliului raional
PELIN Vasile

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLICA MOLDOVA
ONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

DECIZIE
Din__________2018
nr. _____
Cu privire la aprobarea Programului de activitate
al Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul III anul 2018.
În conformitate cu art. 43 al
Legii privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Glodeni
şi Aparatului Preşedintelui raionului pentru trimestrul III anul
2018 (conform anexei).
2. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei
consultative de specialitate pentru problemele de drept și etică
( președinte dl.Ion Maican).

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional
Vasile

Pelin

Iniţiatorul proiectului:
Preşedinte al raionului
Ion

LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreședinții raionului
Oxana

Albu
Boubătrîn

Veaceslav

Țarigradschi Victor
Şef interimar secţia administraţie publică
Stavinschi Ina

Avizat:
Secretar al Consiliului raional
Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
ONSILIUL RAIONAL GLODENI

Vasile

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

Tel. 2-20-58

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

fax 2-20-57

E-mail: consiliu@glodeni.md

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

PROIECT

DECIZIE
Din _____ ________________2018
nr. _______

Cu privire la asocierea Județului Iași (România) cu
Raionul Glodeni (Republica Moldova)

În baza scrisorii de intenție nr. 114 02/1-16 din 20 martie 2018 a
Președintelui raionului Glodeni, invitației Consiliului Județean Iași nr.
9116 din 22.03.2018 privind semnarea Acordului de Colaborare între
județul Iași ( România) și raionul Glodeni (Republica Moldova) 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 Iași (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 Acordul de Cooperare dintre Județul Iași
(România) și Raionul Glodeni (Republica Moldova) (se anexează).
3.
Se desemnează persoana responsabilă, în numele Vasile
Pelin, secretar al Consiliului raional Glodeni pentru pregătirea,
punerea în aplicare și coordonarea acțiunilor comune în domeniile
de cooperare prevăzute în Acordul de Cooperare.
4.
Se recomandă primarilor de a examina în cadrul consiliilor
locale despre intențiile de înfrățire cu localitățile din Județul Iași
(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
Vasile

Inițiatorul proiectului:

Pelin

LEUCĂ Ion

Președinte al raionului

Coordonat: Vicepreședinte al raionului
Vicepreședinte al raionului
BOUBĂTRÎN Veaceslav
Vicepreședinte al raionului
ȚARIGRADSCHI Victor

ALBU Oxana

Șef interimar secție administrație publică locală
Stavinschi Ina

Avizat:
Secretar al Consiliului raional
Vasile

REPUBLICA

Pelin

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni,

MD 4901,s. Glodeni,

str.Suveranitaţii,2

str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058

Tel.(373)24922058

fax(373)24922057

fax (373)24922057

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
Proiect
DECIZIE

Din _________________2018

nr.__________________

Cu privire la coordonarea Nomenclatorului IMSP SR Glodeni

În scopul asigurării organizării raţionale a asistenţei medicale spitaliceşti, conform art.4
din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995 cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, în temeiul
prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii și
Protecției Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 694 din 30 august
2017, Ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr.466 din 11.06.2015 ,,Cu privire
la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor medico-sanitare spitalicești”, a Regulamentului
Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Glodeni, coordonat prin Decizia Consiliului
Raional Glodeni nr.10/12 din 08.02.2017 și aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale nr. 47 din 18.01.2018
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă Nomenclatorul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Glodeni
(se anexează).
2. Decizia Consiliului raional Glodeni nr.10/5 din 17 septembrie 2015 se abrogă.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de
specialitate pentru protecţia socială şi sănătate publică.
Preşedintele şedinţei:
Secretarul Consiliului Raional

Pelin Vasile

Iniţiatorul Proiectului:
Preşedintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedintele raionului Glodeni

Albu Oxana

Director IMSP SR Glodeni

Guriev Nicolae

Specialist în problemele relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni,

MD 4901,s. Glodeni,

str.Suveranitaţii,2

str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058

Tel.(373)24922058

fax(373)24922057

fax (373)24922057

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
Proiect

DECIZIE
Din _________________2018
Cu privire la aprobarea Organigramei
IMSP SR Glodeni

nr.__________________

În conformitate cu art.43 (1) al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436-XVI din
28.12.2006, art.4 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995 cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr.466 din
11.06.2015 ,,Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor medico-sanitare spitalicești” și a
Regulamentului Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Glodeni, coordonat prin Decizia
Consiliului Raional Glodeni nr.10/12 din 08.02.2017 și aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale nr. 47 din 18.01.2018
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Organigrama Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Glodeni
(se anexează).
2. Decizia Consiliului raional Glodeni nr.10/6 din 17 septembrie 2015 se abrogă.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială şi sănătate publică.

Preşedintele şedinţei:
Secretarul Consiliului Raional

Pelin Vasile

Iniţiatorul Proiectului:
Preşedintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedintele raionului Glodeni

Albu Oxana

Director IMSP SR Glodeni

Guriev Nicolae

Specialist în problemele relații cu publicul

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

Proiect

DECIZIE
din ____ mai 2018

nr. ____

Cu privire la conferirea gradului de
calificare funcţionarilor
ionarilor publici.
În legătură cu obţinerea
ţinerea la ultimele 2 evaluări
evalu ri anuale ale performanţelor
performan
profesionale
calificativul „foarte bine”, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (8)
al Legii cu privire la funcţ
ncţia publică şi statutul funcţionarului
ionarului public nr. 158-XVI
158
din 04 iulie
2008, conform prevederilor art. 43. al Legii privind administraţia
administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. De a conferi dlui Gudumac Vasile, şef Secţie
ie economie din subordinea Consiliului
raional Glodeni din (fpc), gradul de calificare – consilier de stat de clasa a II-a
II începînd
cu 01.03.2018.
2. De a conferi dlui Bodean Aureliu, şef Secţie construcţii,
ii, gospodărie
gospodă comunală şi drumuri
din subordinea Consiliului raional Glodeni din (fpc),, gradul de calificare – consilier de
stat de clasa a II-aa începînd cu 01.03.2018.
3. Preşedintele
edintele raionului ( dl LEUCĂ
LEUC Ion ) va asigura executarea prezentei decizii în
conformitate cu legislaţia
legisla în vigoare.
4. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept şi etică ( Preşedinte dl Maican Ion ) .
Preşedintele şedinţei
ţei

___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Preşedinte
edinte al raionului Glodeni

LEUC Ion
LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni
Specialist principal în problemele
resurse umane
Avizat:
Secretar al Consiliului rational Glodeni

ŢARIGRADSCHI Victor
Bogaci Natalia

Pelin Vasile

Nota explicativă
la proiectul deciziei Consiliului raional “Cu privire la conferirea gradului de
calificare funcţionarului public”
În conformitate cu art. 33 alin. (3), alin. (8) al Legii cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008:

(3) Conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă
funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul “bine” la 3 evaluări
anuale ale performanţelor profesionale sau calificativul “foarte bine” la
ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale.
(8) Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are
competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printrun act administrativ. Gradul de calificare se consemnează în carnetul de
muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care
s-a conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al
acestuia.
(Extras din Legea cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI
din 04 iulie 2008 cu modificările ulterioare)

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

Proiect

DECIZIE
din ____ mai 2018
______

nr.

Cu privire la premierea cu prilejul zilelor
de sărbătoare nelucrătoare
ătoare în anul 2018.
Cu prilejul zilelor de sărbătoare
s
nelucrătoare în anul 2018, în conformitate cu art. 43 al
Legii privind administraţia
ţia publică
public locală nr. 436-XVI
XVI din 28 decembrie 2006, lit. b) alin. (1) art.
16 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii
func ii de demnitate publică
public nr. 199 din
16.07.2010, alin. (1) art. 111 al Codului muncii Republicii Moldova ( Legea nr. 154-XV
154
din 28
martie 2003 ),, alin. (2) alin. (21 ) art. 8 al Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar nr.355-XVI
XVI din 23 decembrie 2005,
2005
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptăă premierea cu prilejul zilelor de sărbătoare
toare nelucrătoare
nelucră
în anul 2018 în
mărimea
rimea economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv,
respectiv ce nu
va depăşi salariul de funcţie
func al salariatului., după cum urmează :
- LEUCĂ
Ă Ion
– Preşedinte
edinte al raionului Glodeni;
- ALBU Oxana
– Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni;
- BOUBĂTRÎN
ĂTRÎN Veaceslav – Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni;
Glodeni
- ŢARIGRADSCHI
ARIGRADSCHI Victor – Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni.
2. Contabil – Şef al Aparatului Preşedintelui
Pre edintelui raionului, dna Bucatca Maria, va asigura
executarea prezentei decizii în conformitate cu prevederile legislaţiei
legisla
legislaţ
în vigoare.
3. Controlul executării
ării prezentei
prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
pentru activităţi
ăţi economico financiare ( Preşedinte dl Movilăă Ion ) .
Preşedintele şedinţei
ţei
ei

___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Preşedinte
edinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Specialist principal în problemele
resurse umane
Contabil – Şef
ef

Bogaci Natalia
N
Bucatca Maria

Avizat:
Secretar al Consiliului rational Glodeni

Pelin Vasile

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

alin. (2) alin. (21 ) art. 8 al Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005
(2) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, personalul din cabinetul
persoanelor cu funcţii de demnitate publică pot beneficia de premii cu prilejul
jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care
se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe
anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul lunar (salariul de
funcţie) al salariatului premiat.
(21) Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor
de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate
publică din cadrul administraţiei publice locale se stabileşte prin decizie a
autorităţii locale deliberative.
(Extras din Legea cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005)
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Proiect
DECIZIE
din ___ mai 2018

nr. ____

Cu privire la înceterea raporturilor de muncă
munc şi instituirea
interimatului în funcţia
ţia de Director IMSP SR Glodeni
În conformitate cu prevederile art. 43, art. 53 litera a) şi g) al Legii privind administraţia
administra
publică locală nr. 436-XVI
XVI din 28.12.2006, art. 85, art. 265 al Codului muncii Republicii
Moldova (Legea nr. 154-XV
XV din 28 martie 2003),
2003), art. 6 alin. (4) al Legii nr. 133 din 17.06.2016
privind declararea averii și a intereselor personale, pct. 2.8 lit. a) şi pct. 5.2 lit. d) al Contractului
Individual de Muncăă pe perioadă
perioad determinată nr. 33 din 18.05.2013, pct. 14 alin. 2) şi alin. 3) al
Regulamentului IMSP SR Glodeni , Cererea dlui Guriev Nicolae nr.
nr 342 din 11.04.2018,
Acordul în scris al dlui Lazari Vasile din data de 23.04.2018,
Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se înceteazăă raporturile de muncă
munc cu dl Guriev Nicolae - Director IMSP SR Glodeni, din
data de 11.05.2018.
2. Se instituie interimatul în funcţia
func
de Director IMSP SR Glodeni dl Lazari Vasile,
începînd cu data de 11.04.2018 pînă
pîn la numirea persoanei învingător
înving
al concursului
desfăşurat
urat de Ministerul Sănătăţii,
S
Muncii şi Protecţiei
iei Sociale al Republicii Moldova.
3. Dl Guriev Nicolae, se obligă
oblig să depună declaraţia de avere și a intereselor personale în
termen de 30 de zile de la data încetării
încet
raporturilor de muncă.
4. Preşedintele
edintele raionului, Dl LEUCĂ
LEUC Ion, va asigura executarea prezentei decizii în
conformitate cu legislaţia
legisla în vigoare.
5. Controlul executării
ării
rii prezentei Decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate pe problemele de drept şi etică (Preşedinte
edinte dl. Maican Ion) şi comisiei
consultative de specialitate pentru protecţia
protec socială şşi sanătate
ătate publică
public (Preşedinte dl
Maican Vladimir).

Preşedintele şedinţei
ei

___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Preşedintele
edintele raionului Glodeni

LEUC Ion
LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni

ALBU Oxana

Specialist principal în problemele resurse umane

Bogaci Natalia

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Notă informativă la proiectul de decizie Cu privire la înceterea raporturilor de
muncă şi instituirea interimatului în funcţia de Director IMSP SR Glodeni.
Articolul 85. Demisia
(1) Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de
muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta
angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului
menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea. (2) În
caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de
dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de
învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14
ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin
concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau
colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte
demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează
documentul respectiv ce confirmă acest drept.
(3) După expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41), salariatul are
dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a
drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze carnetul de muncă şi alte
documente legate de activitatea acestuia în unitate.
(3) După expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41), salariatul are
dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a
drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze documentele de activitatea
acestuia în unitate. (31) Contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul
scris al părţilor, înainte de expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41).
(4) Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul
are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe
prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la
retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un
alt salariat în condiţiile prezentului cod.
(41) Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanței), adjuncţii lui şi
contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere
scrisă, cu o lună înainte.
(5) Dacă, după expirarea termenelor indicate în alin.(1), (2) şi (41), salariatul
nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi el îşi continuă activitatea de muncă fără să-şi

reafirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia nu
se admite.
Articolul 265. Demisia conducătorului unităţii
Conducătorul unităţii are dreptul la demisie înainte de expirarea termenului contractului
individual de muncă în cazurile stipulate de contract, informînd în scris angajatorul său cu o
lună înainte.
(Extras din Codului muncii Republicii Moldova
( Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003 )
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proiect
DECIZIE
din 10 mai 2018

nr

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 10/1 si 10/11 din 8 decembrie 2017 și
deciziei Consiliului raional nr. 2/2 din 01.03.2018

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,
demersurile: IMSP IMSP CS
Ciuciulea; Consiliul raional al veteranilor de război și muncii; IP Gimnaziul Dm.
Cantemir or. Glodeni; IP Gimnaziul Ciuciulea; Direcția Învățămînt, Tineret și
Sport; Secția economie; cetățenilor din raion,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din
contul soldului disponibil format la 01.01.2018 în sumă de 750,3 mii lei,
inclusiv:
1.1 prin intermediul Aparatului Președintelui raionului - în sumă de 97,6 mii
lei, inclusiv:
1.1.1 IMSP IMSP CS Ciuciulea – în sumă de 50,0 mii lei, pentru crearea
condițiilor optime de activitate a asistenței medicale primare în vederea
sporirii accesibilității și calității serviciilor medicale prestate populației,
conform demersului nr. 01-06/16 din 03.04.2018
1.1.2 Consiliul raional al veteranilor de război și muncii - în sumă de 47,6
mii lei, pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor culturale cu ocazia
sărbătoririi Zilei Victoriei și Zilei mondiale a Omului în etate, conform
demersului președintelui OT Glodeni nr. 1 din 16.03.2018.
1.2 Aparatului Președintelui raionului - în sumă de 36.5 mii lei , recalculul
sporului lunar pentru acces la secretul de stat, dlui LEUCĂ Ion, Președinte al
raionului Glodeni

1.3 Instituția Publică Gimnaziul Dm. Cantemir or. Glodeni – în sumă de
11,0 mii lei pentru achitarea facturilor pentru gaze pe lunile martie și aprilie
anul 2018, conform demersului nr. 44 din 27.03.2018
1.4 Instituția Publică Gimnaziul Ciuciulea – în sumă de 50,0 mii lei pentru
achitarea devizului de cheltuieli privind reparația capitală a cantinei și sălii
festive a Blocului B , conform demersului nr. 46 r din 03.04.2018
1.5 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport (Școala Sportivă)– în sumă de
555,2 mii lei, pentru reparația capitală a acoperișului instituției, conform
demersului nr. 09 din 07.02.2018
2. Se modifică spre majorare partea de venituri și cheltuieli a bugetului raional
în sumă de 302,2mii lei, după cum urmează:
2.1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport – în sumă de 2,2 mii lei, inclusiv:
- Centrul de Creație al Copiilor”– în sumă de 2,2 mii lei, (ECO 6 – 142320 –
locațiunea patrimoniului public) conform demersului nr. 17 din 20.03.2018.
2.2 Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei – în sumă de 300,0 mii lei
(Eco 6 – 281500; 418200) rambursarea alocațiilor din anii precedenți în urma
actelor de control efectuat de către Inspecția Socială
3. Se alocă din Fondul de Rezervă a Consiliului raional mijloace financiare in
suma de 45,0 mii lei, inclusiv
3.1. prin intermediul Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei , ajutor
financiar cetățenilor – în sumă de 45,0 mii lei, inclusiv:
Date cu caracter personal.
4. Se aprobă volumul cheltuielilor, pentru unele activități, din mijloacele
financiare, prevăzute în bugetul raional pe a. 2018 la programul ”Exercitarea
guvernării”, inclusiv:
- participarea la Expoziția națională ”Tourism Leisure Hotels”, ediția a XVIII-a,
care a avut loc la 29.03.2018-01.04.2018, pe teritoriul C:I:E: ”Moldexpo”SA,
conform demersului secției economie din 23.03.2018
5. Se aprobă unele modificări din decizia CR nr. 2/2 din 01 martie 2018, după cum
urmează:
- la punctul 1.2 textul ”Direcția Învățămînt, Tineret și Sport” se substituie cu textul
”Aparatul Președintelui raionului”
- la punctul 2 cifrele ”4010,1” se subsituie cu cifrele ”10,1”
- la punctul 2.1 cifrele ”4010,1” se subsituie cu cifrele ”10,1”
- la punctul 2.1 textul ”Stadionul raional – în sumă de 4000,0 mii lei, pentru
reparația capitală ((ECO- 144224-donații voluntare pentru cheltuieli capitale din
surse externe pentru instituții bugetare) se abrogă.
- Punctul 2 se completează cu p. 2.4 cu următorul text ”Aparatul Președintelui
raionului – în sumă de 4000,0 mii lei pentru reparația capitală a stadionului
raional ((ECO- 144224-donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse
externe pentru instituții bugetare)

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
Specialitate pentru activități economico-financiare (Președinte dl Ion Movilă)

Preşedintele şedinţei
Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni
Coordonat:
Sef Directia Finante
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe

_____________________

LEUCĂ Ion

Nicolaev Fevronia
Conac Lucia

Responsabil pentru consultările publice

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

