În conformitate cu p.(1) art. 45 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006 este convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional Glodeni pe data
de 22.04.2016 , ora 10.00 , sala de şedinţe, et. 3, sediul Consiliului raional, cu ordinea de
zi:
1. Cu privire la masurile de pregătire a economiei raionale și sferei sociale pentru activitate în
perioada de toamna-iarna 2016-2017.
Raportor: dl Victor Țarigradschi, vicepreședinte al raionului.
2. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru a.2016, aprobat prin deciziile Consiliului
raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015.
Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef direcție finanțe.
3. Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare a unităților de personal a instituțiilor publice
din învățămînt cu statut juridic de executori secundari de buget.
Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef direcție finanțe.
4. Cu privire la rectificarea sumelor contabile a fondului de bibliotecă a L/T Vasile Coroban în
evidența contabilă a DITS.
Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef direcție finanțe.
5. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional pentru tr. III al anului
2016.
Raportor: dna Turețcaia Olesea, şef secţie administraţie publică.
6. Cu privire la aprobarea modificării în componența nominală a unor Comisii Consultative de
Specialitate ale Consiliului raional Glodeni.
Raportor:
dna
Olesea
Turețcaia,
Șef
secție
administrație
publică
locală.
7. Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere
“Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Glodeni.
Raportor: dl Aurel Bodean, șef secțe construcție, gospodărie comunală și drumuri.
8. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-autobuse, în administrare/gestiune, cu titlu
gratuit, de la Ministerul Educației la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
9. Cu privire la casarea unor mijloace fixe, proprietate publică, domeniul public al unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni, deținute în administrare, cu titlu gratuit, de IMSP
Centrul de Sănătate Fundurii Vechi.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
10. Cu privire la aprobarea unui contract și unei scrisori de donații.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
11. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 11/19 din 26 noiembrie 2016 Cu
privire la transmiterea unor mijloace fixe de la Centrele de Sănătate la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
12. Cu privire la permiterea Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Glodeni,,
a procurării inventarului stomatologic, schimbării ușilor și geamurilor din sursele soldului
Contului trezorerial CNAM.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
13. Cu privire la la transmiterea unor bunuri în administarare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat de la UAT raionul Glodeni la Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Vasile
Coroban,, or. Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

14. Cu privire la aprobarea proprietății și înregistrarea unor terenuri drept proprietate publică,
domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
15. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din administrare, cu titlu gratuit, de la IMSP
Spitalul raional Glodeni la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
16. Cu privire la aprobarea unui dosar tehnic.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
17. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
18. Cu privire la vînzarea – cumpărarea, primirea-transmiterea spațiului locativ în proprietate
privată.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
19. Cu privire la aprobarea modificarea unor contracte de comodat.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
20. Cu privire la aprobarea modificărilor în Decizia Consiliului raional Glodeni nr.6/1 din
07.08.2003.
Raportor: dna Svetlana Sandu, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.
21. Cu privire la conferirea gradului de calificare funcţionarului public.
Raportor: dna
Natalia
Bogaci,
Specialist
principal
în
problemele
resurse
umane.
22. Cu privire la modificarea orelor de circulație a rutelor regulate Glodeni-Hîjdieni , GlodeniMoara Domnească, Butești-Glodeni, Ciuciulea Glodeni.
Raportor: dl Aurel Bodean, șef secțe construcție, gospodărie comunală și drumuri.
23. Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului raional Glodeni.
Raportor: dl Aurel Bodean, șef secțe construcție, gospodărie comunală și drumuri.
24. Cu privire la completarea statelor de personal a IMSP Centrul de Sănătate Glodeni.
Raportor: dna Viorica Ciobanu, șef IMSP Centrul de Sănătate Glodeni.
25. Cu privire la incredințarea unor atribuții Președintelui raionului.
Raportor: dl Aurel Bodean, șef secțe construcție, gospodărie comunală și drumuri.
26. Cu privire la demisionarea dnei Focșa Maria și numirea în funcție dna Vasilos Victoria.
Raportor: dl Ion Leucă, Președinte al raionului Glodeni.

Interpelări, întrebări, raspunsuri.
Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale
Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:
·
Comisia consultativă de specialitate pentru protecţia mediului, amenajarea
teritoriului şi dezvoltarea serviciilor publice, pe data de 18.04. 2016, ora 14.00.
·
Comisia consultativă de specialitate pentru protecţie socială şi sănătate
publică, pe data de 18.04. 2016, ora 15.00.
·
Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi socio-culturale şi
învăţămînt pe data de 20.04.2016, ora 09 .00.
·
Comisia consultativă de specialitate pentru agricultură și industrie, pe data de
20.04.2016, ora 11.00.

·
Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe
data de 20.04. 2016, ora 14 .00.
·
Comisia consultativă de specialitate pe problemele de drept şi etică , pe data de
20.04.2016, ora 16.00.
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Proiect
DECIZIE
din ____ ______________2016

Nr._______

Cu privire la măsurile de pregătire a economiei
raionale şi sferei sociale pentru activitate
în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017
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 2016-2017 şi în conformitate cu alin. (1), art. 43 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. 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.
2. Se aprobă lista instituţiilor care nu pot fi deconectate de la reţelele electrice, gaze
naturale, anexa nr.2.
3. Se aprobă lista instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală pentru societate, care
pot fi deconectate numai după coordonarea cu Preşedintele raionului, anexa nr. 3.
4. 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 2016-2017.
Planurile respective se vor prezenta Secţiei economie în termen de 15 zile de la adoptarea
deciziei date.
5. Se propune Consiliilor locale de nivelul I din raion să examineze în şedinţe (luna august)
realizarea măsurilor menţionate în p.2 al prezentei decizii. La şedinţe vor participa şefii
subdiviziunilor consiliului raional competente în domeniu întru asigurarea colaborarii în
acest aspect.
6. 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 2016-2017,
pînă la 01.10.2016.
c. să organizeze pînă la 1 august 2016 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 2016-2017 va fi constituită prin dispoziţia preşedintelui raionului.
8. Direcţia finanţe, Dna.Nelea SÎNGEREAN:
a. să verifice, pînă la 1 iulie 2016, situaţia privind achitarea integrală a consumului
de resurse energetice şi servicii comunale de către instituţiile bugetare pe
parcursul a.2015 şi I trimestru a a.2016 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 din
mijloacele virate la contul cu destinaţie specială, pentru pregătirea instituţiilor
bugetare către sezonul rece 2016-2017, în conformitate cu bugetul aprobat;
9. Secţia economie, 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 01.09.2016.
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.3,4 al prezentei decizii.
11. Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, 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 2016-2017.
12. Despre mersul îndeplinirii deciziei date consiliile locale a oraşului, comunelor (satelor),
vor prezenta lunar, pînă la data de 5 a lunii Secţiei economie a CR, informaţii privind
pregătirea obiectelor din teritoriul administrat, către perioada de toamnă – iarnă 20162017.
13. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului şi comisiei
consultative de specialitate economico-financiare.
INIŢIATORUL PROIECTULUI
Preşedinte al raionului Glodeni
____________________ LEUCĂ Ion
COORDONAT:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni ___________________ ŢARIGRADSCHI Victor
Vicepreşedinte al raionului Glodeni ____________________BOUBĂTRÎN Veaceslav
Vicepreşedinte al raionului Glodeni ____________________ ALBU Oxana
Şef Secţie Economie
_____________________ Gudumac Vasile
Şef- interimar Secţia Construcţie,
_____________________ Bodean Aureliu
Gospodărie Communală şi Drumuri
Şef Direcţia Finanţe Glodeni
_____________________ Sîngerean Nelea
Specialist principal în problemele _____________________ Gurău Zorina
juridice
AVIZAT:
Secretarul Consiliului raional Glodeni ___________________ PELIN Vasile

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr.___ din ___ _____________ 2016

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 2016-2017.

iunie, 2016

2

Totalizarea şi determinarea
necesităţilor de resurse energetice a
beneficiarilor de stat pentru sezonul
rece 2016– 2017.

iunie, 2016

3

Anunţarea şi desfăşurarea
concursurilor (licitaţiilor) cu privire la
achiziţionarea resurselor energetice
pentru sezonul de încălzire 2016-2017.

Iulie-august, 2016

4

Încheierea şi aprobarea contractelor de Iulie-august, 2016
achiziţie a resurselor energetice în
urma concursurilor (licitaţiilor)
desfăşurate.

5

Monitorizarea procesului de
achiziţionare a resurselor energetice
pentru instituţiile bugetare.

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

Secretarul Consiliului raional

permanent

Vasile PELIN

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr.______ din ___ ________ 2016

Lista
Instituţiilor care nu pot fi deconectate de la reţelele electrice şi termice

A.
1. Instituţiile medicale IMSP, SR secţia chirurgie, 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

Vasile PELIN

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr._____ din ____ __________ 2016

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

Vasile PELIN

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

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

DECIZIE
din____aprilie 2016

proiect

nr __

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

În baza art. 8, alin (2) p.4): alin.(3); art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27
alin.(1), alin. 2 al Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul
privind utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional, aprobat prin
decizia Consiliului raional nr.1/2 din 02.03.2006 cu modificările şi completările
ulterioare, demersurile Institutiilor Publice Liceului Teoretic Glodeni ,,Vasile Coroban” ,
Gimnaziul Danu , Gimnaziul Hîjdieni , Liceului Teoretic Sturzovca ,
Gimnaziului Sturzovca , Gimnaziului Petrunea , Gimnaziului Funduri Vechi ,
Demersul IP Gimnaziul Limbenii Noi nr.44 din 07.04.2016, DITS, Sectiei
CGCD din 09.02.2016, OT Glodeni a Uniunii Veteranilor Războiului din
Afganistan nr.20din 5.04. 2016, IM Clubul de Fotbal Glodeni nr1 din
28.03.2016, nr2 din 04.04.2016, nr3 din 11.04.2016, contabilului sef a CR din
24.03.2016, Vicepresedintelui raionului d-na O.Albu din 12.04.2016, cererile
cetatenilor raionului
Consiliul raional DECIDE:
1. Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum urmează:
Spre micşorare:
1.1 Directia Invatamint Tineret si Sport - compartimentul ,, Componenta
bugetară „ (Transferuri categoriale nerepartizate) P1P2 (8806); F1,F3 (0922);
P3 (00391); ECO4 (2229) – in sumă de 122.6 mii lei.
Spre majorare:
1.2 Instituţia Publică Gimnaziul s.Limbenii Noi P1P2 (8804); F1-F3 (0921); P3
(00201) ECO4 ( 2225) – in sumă de 22.6mii lei pentru efectuarea
reparatiilor in cladirea institutii după incendiu, conform demersului
institutiei nr.44 din 07.04.2016
1.3 Directia Invatamint Tineret si Sport- Alte institutii P1P2 (8806); F1,F3
(0922); P3 (00389)- 100,0mii lei , inclusiv ECO 2224 (Servicii de
transport) – 70,0mii lei, ECO 3321(Piese de schimb autobuse) – 30,0mii lei
Spre micşorare:
1.4 Directia Invatamint Tineret si Sport, Contabilitatea centralizată – 100.0mii
lei, inclusiv ECO 2111- 80,0mii lei, ECO 2121- 17,0 mii lei, ECO 2122- 3,0mii lei
Spre majorare:

1.5 Directia Invatamint Tineret si Sport, Aparatul Directiei – 100.0mii lei,
inclusiv ECO 2221- 18,0mii lei, ECO 2222- 30,0 mii lei, ECO 2223- 15,0mii lei
ECO 2224- 10,0mii lei, ECO 2227- 3,0 mii lei, ECO 2229- 12,0mii lei ,ECO 27357,0mii lei, ECO 3361- 5,0 mii lei, conform demersului DITS din 12.04.2016
Spre micşorare:
1,6 Aparatul Președintelui raionului – Programul ,,Susținerea televiziunei si
radiodifuziunei publice ,, ,P1P2 8505 , F3 0831, P3 00228, ECO 222990- in
sumă de 50.0mii lei.
Spre majorare:
1,7 Aparatul Președintelui raionului – Programul ,,Exercitarea Guvernarii ,, ,
codul 0301 (F3-0111, P1/p2- 0301, p3- 00005, ECO - 281900)- in sumă de
50.0mii lei pentru achitarea parțială a îndemnizațiilor consilierilor raionali,
conform demersului contabilului sef a CR din 24.03.2016
2. Se accepta modificările dîn anexa nr. 8” Efectivul – limita a unitatilor de
personal pe institutiile finantate de la bugetul raional Glodeni pentru anul 2016
„ la decizia Consiliului raional Glodeni nr. 12/13 din 10.12.2015 „Cu privire la
aprobarea bugetului raional Glodeni pe anul 2016 „ , incepind cu 1 aprilie 2016
prin :
Micsorarea efectivului limita a unitatilor de personal cu 3.5 unitati de
contabil dupa cum urmeaza:
a) Contabilitatea centralizata - cifra de 15 unitati de personal se
substituie cu cifra de 11.5 unitati de personal
Suplinirea efectivului limita a unitatilor de personal cu 7 unitati de personal
de contabil- sef si 0.5 unitati de personal de director – adjunct (LT V.Coroban)
pe institutiile enumarate :
a) IP Liceul Teoretic ,,Vasile Coroban”- cifra 65.7 unitati de personal se
substutie cu cifra 67.2 unitati de personal
b) IP Liceul Teoretic s.Sturzovca – cifra 36.2unitati de personal se
substutie cu cifra 37.2 unitati de personal
c) IP Gimnaziul s.Hîjdieni – cifra 42.5unitati de personal se substutie cu
cifra 43.5 unitati de personal
d) IP Ginaziul s.Danu – cifra 37.1 unitati de personal se substutie cu cifra
38.1 unitati de personal
e) IP Gimnaziul s.Sturzovca – cifra 40.6unitati de personal se substutie cu
cifra 41.6unitati de personal
z) IP Gimnaziul s.Petrunea – cifra 25.5 unitati de personal se substutie cu
cifra 26.5unitati de personal
j) IP Gimnaziul s.Funduri Vechi – cifra 36.5 unitati de personal se substutie
cu cifra 37.5unitati de personal
- Modificarea sumelor totale din anexa nr.8 dupa cum urmeaza:
a)Consiliul rational Glodeni : - cifra 1329.3unitati de personal se substutie
cu cifra 1333.3unitati de personal
b) Directia Invatamint Tineret si Sport:- cifra 952.3 unitati de personal se
substutie cu cifra 956.3 unitati de personal

3. . A aloca din Fondul de Rezervă(P1P2-0802, F3-0169,P3-00020,ECO222990) a Consiliului raional mijloace financiare în sumă de 101,4mii lei,
inclusiv:
3.1 prin intermediul Direcției Asistentă Socială, ajutor financiar cetățenilor
(P1P2-9012,F3-1070,P3-00291,ECO-272600) – în sumă de 22.0 mii lei,
inclusiv:
3.1.1 Locuitorului s. Danu, dl Pitula Vasili, pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor pentru tratament costisitor - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.
3.1.2 Locuitoarei or.Glodeni, d-na Demian Natalia, pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor legate de intervenția chirurgicală necesară fiicei sale Demian Maria ajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.
3.1.3 Locuitoarei or.Glodeni, d-na Cucereavaia Tatiana, pentru acoperirea parțială
a cheltuielilor legate de tratamentul costisitor necesar fiului său Cucereavîi
Andrei , gr I invaliditate - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.
3.1.4 Locuitorului s. Movileni dl Botnariuc Anatolie pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor legate de intervenția chirurgicală - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii
lei.
3.1.5 Locuitorului s.Ciuciulea dl Gîdei Constantin pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor legate de intervenția chirurgicală necesară fiului său Gîdei Davidajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.
3.1.6 Locuitoarei or.Glodeni d-na Bodean Emilia, pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor legate de tratament costisitor - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii lei.
3.1.7. Locuitorului s.Nicolaevca, dl Ceban Alexandru, pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor legate de tratamentul costisitor - ajutor financiar în sumă de 2,0 mii
lei.
3.1.8 Locuitoarei s.Camenca, d-na Iliev Nina, pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor legate de tratamentul costisitor- ajutor financiar în sumă de 2,0
mii lei.
3.1.9 Locuitoarei s.Cobani, d-na Covatari Vera, pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor legate de tratamentul costisitor- ajutor financiar în sumă de 2,0
mii lei.
3.1.10 Locuitoarei s.Petrunea, d-na Ghiba Alexandra, pentru acoperirea
parțială a cheltuielilor legate de tratamentul costisitor- ajutor financiar în
sumă de 2,0 mii lei.
3.1.11 Locuitoarei s.Ustia, d-na Bălănici Alexandra, pentru acoperirea
parțială a cheltuielilor legate de intervenția chirurgicală - ajutor financiar în
sumă de
2,0 mii lei.
3.2 prin intermediul Aparatului Președintelui raionului se aloca mijloace
financiare în sumă de 79,4mii lei , inclusiv:
3.2.1. Aparatul Președintelui raionului – in sumă de 74,4mii lei pentru achitarea
serviciilor de verificare și expertizare a proiectului la obiectul ,,Sisteme de
alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut r-nul Glodeni Etapa ICuhnești și Balatina(transa I alimentarea cu apa), efectuate de către ÎS

Serviciul de Stat pentru Expertizarea Proiectelor si Construcțiilor, conform
demersului Sectiei CGCD din 09.02.2016.
3.2.2. Aparatul Președintelui raionului – in sumă de 5,0mii lei pentru achitarea
cheltuielilor de transportare a ajutorului material umanitar pentru raionul
Glodeni cu titlul gratuit, acordat de Guvernul Romăniei RM prin intermediul
Agentiei Rezerve Materiale, conform demersului Vicepresedintelui raionului
d-na O.Albu din 12.04.2016
Se rectifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din
contul soldului disponibil format la 01.01.2016 în sumă de 16,6mii lei,
inclusiv:
1.1 Aparatului Președintelui Raionului Glodeni (P1P2-0301,F3-0111, P300005, ) – in sumă de 16,6mii lei, inclusiv:
a) Organizației Teritoriale Glodeni a Uniunii Veteranilor Războiului din
Afganistan pentru achitarea costului deplasarii tur-retur a veteranilor
razboiului
din Afganistan, care au participat
la activitatile din
14.02.2016,consacrate a 27-a aniversare de la retragerea contingentului limitat
al trupelor armate din Afganistan – în sumă de 3,4mii lei, conform
demersului OT Glodeni a Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan
nr.20din 5.04. 2016.
b) IM Clubul de Fotbal Glodeni(P1P2-8602,F3-0812,P3-00230) pentru achitarea
premiilor pentru victoriile obținute de echipa de fotbal FC Granicerul in
cadrul campionatului RM ,devizia B – Nord cu echipele FC
Fălești(26.03.2016),FC Dava Soroca(02.04.2016), FC Rîșcani (09.04.2016)în sumă de 13,2mii lei, conform demersurilor IM Clubul de Fotbal Glodeni
nr1 din 28.03.2016, nr2 din 04.04.2016, nr3 din 11.04.2016
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate
______________________________________________________
Preşedintele şedinţei
Initiatorul proiectului:
Presedintele raionului Glodeni
Coordonat:
Sef Directia Finante
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

LEUCĂ Ion
Sîngereanu Nelea.
Pelin Vasile

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

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

proiect

DECIZIE
din ____ aprilie 2016

nr __

Cu privire la aprobarea schemelor de
încadrare a unităților de personal a
instituțiilor publice din învățămînt cu statut
juridic de executor secundari de buget.
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(2) al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea
contabilității nr. 426 - XIII din 04.04.1995, proiectelor schemelor de încadrare
prezentate de conducătorii
de la Instituția Publică Liceul Teoretic
V.Coroban” din orașul Glodeni, Instituția Publică Liceul Teoretic Sturzovca,
Instituția Publică Gimnaziul Hijdieni, Instituția Publică Gimnaziul Petrunea,
Instituția Publică Gimnaziul
Sturzovca, Instituția Publică Gimnaziul
Fundurii Vechi, Instituția Publică Gimnaziul Danu,
Consiliul raional DECIDE:
1. A aprobă schema de încadrare a statelor de personal la Instituția Publică
Liceul Teoretic ”Vasile Coroban” din orașul Glodeni cu începere de la
01. 04. 2016, după cum urmează:
- Titlul funcției
numărul de unități
1. Director
1,0
2. Director adjunct
2.0
3. Director adjunct pe educație
1,0
4. Director adjunct de gospodărie
1,0
5. Contabil - șef
1,0
6. Pedagogi
40,1
7. Psiholog
1.0
8. Secretar – dactilograf
1,0

9. Bibliotecar
1,0
10.Sora medicală
1,5
11.Muncitor pentru deservire
1,0
12.Îngrijitor de încăperi
7,5
13.Paznic
2,6
14.Portar – măturător
1,0
15.Bucătar
1,0
16.Bucătar – auxiliar
1.0
17.Fochist, operator pe gaz
1.5
18.Magazionier
0,5
19.Cadru de sprigin
0.5
Total
67.2
2.
A aprobă schema de încadrare a statelor de personal la Instituția
Publică Liceul Teoretic Sturzovca începînd cu 01.04.2016 , după cum
urmează:
- Titlul funcției
numărul de unități
1. Director
1,0
2. Director adjunct
1.0
3. Director adjunct educatie
0.5
4. Ajutor.Dir.adjunct de gospod.
1,0
5. Contabil - șef
1,0
6. Pedagogi
14.7
7. Psiholog
1,0
8. Secretar – dactilograf
1,0
9. Bibliotecar
1,0
10.Laborant
0,5
11.Sora medicală
1,0
12.Muncitor pentru deservire
1,0
13.Îngrijitor de încăperi
6.0
14.Paznic
2,0
15.Bucătar
1,0
16.Bucătar – auxiliar
0,25
17.Fochist, operator pe gaz
1,5
18.Magazionier
0,25
19.Portar –maturator
0.5
20.Cadru de sprigin
1.0
Total
37.2
3. A aproba schema de încadrare a statelor de personal la Instituția Publică
Gimnaziul Hijdieni începînd cu 01.04.2016, după cum urmează:
- Titlul funcției
1. Director
2. Director adjunct
3. Ajutor.Dir. adj. de gospodărie

numărul de unități
1,0
1,0
0,5

4. Contabil - șef
1,0
5. Pedagogi
22.7
6. Cadru de sprijin
1,5
7. Psiholog
0.5
8. Secretar – dactilograf
0.5
9. Bibliotecar
1.0
10.Laborant
1.0
11.Sora medicală
0,8
12.Muncitor pentru deservire
1,0
13.Îngrijitor de încăperi
4,0
14.Paznic
2,0
15.Bucătar
1.0
16.Bucătar – auxiliar
0,5
17.Fochist,operator pe gaz
1.5
18.Magazionier
0,5
19. Portar – măturător
1.0
20.Organizator
0.5
Total
43.5
4. A aproba schema de încadrare a statelor de personal la Instituția Publică
Gimnaziul Petrunea începînd cu 01.10.2016, după cum urmează:
- Titlul funcției
numărul de unități
1. Director
1,0
2. Director adjunct
0,5
3. Contabil - șef
1,0
4. Pedagogi
13.5
5. Ajut.Dir.Adj. de gospodărie
1,0
6. Organizator
0,5
7. Secretar – dactilograf
0.5
8. Bibliotecar
0,5
9. Sora medicală
0,5
10.Îngrijitor de încăperi
3.0
11.Paznic
1,5
12.Bucătar
0,5
13.Bucătar – auxiliar
0,25
14.Fochist, operator pe gaze
1,0
15.Magazionier
0,25
16. Cadru de sprigin
1,0
Total
26.5
5. A aproba schema de încadrare a statelor de personal la Instituția Publică
Gimnaziul Sturzovca începînd cu 01.10.2016, după cum urmează:
- Titlul funcției
1.Director

numărul de unități
1,0

2.Director adjunct
1.0
3.Direc.Adj.de gospodarie
1.0
4.Contabil - șef
1,0
5.Pedagogi
19.6
6.Organizator
0,5
7.Secretar – dactilograf
0.5
8.Bibliotecar
1.0
9.Laborant
2,0
10.Sora medicală
1.0
11.Portar măturător
0,5
12.Îngrijitor de încăperi
5.0
13.Paznic
2,0
14.Bucătar
1.0
15.Bucătar – auxiliar
0,5
16.Fochist, operator pe gaze
1.5
17.Magazionier
0,5
18.Muncitor pentru deservire
1,0
19.Cadru de sprigin
1.0
Total
41.6
6. A aproba schema de încadrare a statelor de personal la Instituția Publică
Gimnaziul Fundurii Vechi începînd cu 01.10.2016, după cum urmează:
Titlul funcției
numărul de unități
1.Director
1,0
2.Director adjunct
0,5
3.Contabil - șef
1,0
4.Pedagogi
18.2
5. Ajutor.Dir.Adj.de gospodărie
0.5
6.Organizator
0,5
7.Secretar – dactilograf
1,0
8.Bibliotecar
0,5
9.Laborant
0.5
10.Sora medicală
0,8
11.Portar măturător
1.0
12.Îngrijitor de încăperi
4.0
13.Paznic
1,5
14.Bucătar
1.0
15.Fochist, operator pe gaze
2,0
16.Magazionier
0,5
17.Muncitor pentru deservire
1,0
18.Carutas
1.0
19.Cadru de sprigin
1.0
Total
37.5
7. A aproba schema de încadrare a statelor de personal la Instituția Publică
Gimnaziul Danu începînd cu 01.10.2016, după cum urmează:

-

Titlul funcției
1.Director
2.Director adjunct
3.Contabil - șef
4.Pedagogi
5.Ajutor.Dir.Adj.de gospodărie
6.Organizator
7.Secretar – dactilograf
8.Bibliotecar
9.Sora medicală
10.Îngrijitor de încăperi
11.Paznic
12.Bucătar
13.Bucătar – auxiliar
14.Fochist, operator pe gaze
15.Magazionier
16.Muncitor pentru deservire
Total

numărul de unități
1,0
1.0
1,0
18.0
1,0
0,8
0.8
0,5
0,8
6.2
2.0
1.0
0,5
2,0
0,5
1,0
38.1

8.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate __________________________________________________

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional
Initiatorul proiectului:
Presedintele raionului Glodeni
Coordonat:
Sef Directia Finante
Sîngerean
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

Leucă Ion

Nelea

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

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

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

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

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

Proiect
DECIZIE
din

aprilie 2016
nr.

„ Cu privire la rectificarea sumelor contabile
a Fondului de bibliotecă a LT Vasile Coroban
în evidenta contabilă a DÎTS ”.
In conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,HG nr.1
din 29.11.1993 „Сu privire la întroducerea valutei naționale RM”, in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la fondurile fixe, aprobat
prin Hotarirea Guvemului nr.500 din 12.05.1998, cu modificările şi completările ulterioare,
examinînd demersul sefului Directiei Invatamint Tineret si Sport Glodeni d-l Casautan Tudor
( cu nr.31 din 31.03.2016, prin care solicită permiterea rectificarii sumei la fondul de biblioteca
al LT “Vasile Coroban“ or.Glodeni),
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se accepta micsorarea sumei Fondului de biblioteca la LT “Vasile |Coroban“ or.Glodeni in
marime de 624542.50 (sase sute douazeci si patru mii cinci sute patruzeci si doi lei 50 bani)lei
creată pe parcursul anilor 1992-1993 în urma nereindexării mijloacelor bănești, legate de
întroducerea valutei naționale - leul,conform anexei nr.1-12.
2.Contabilitatea centralizata DITS Glodeni va efectua modificarile de rigoare In evidenta
contabila, conform prevederilor prezentei decizii.
3.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Șef al DITS
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Tudor Căsăuțan
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

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

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

DECIZIE
Din__________2016

nr. _____

Cu privire la aprobarea Programului de activitate
al Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul III anul 2016.

În conformitate cu art. 43 al
din 28 decembrie 2006,

Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Glodeni şi Aparatului
Preşedintelui raionului pentru trimestrul III anul 2016 (conform anexei).
2. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei consultative de specialitate
pentru problemele de drept și etică ( președinte dl.Maican Ion).
Preşedintele şedinţei

_____________________

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului

LEUCĂ Ion

Coordonat: Vicepreședinte al raionului

ALBU Oxana

Vicepreședinte al raionului

BOUBĂTRÎN Veaceslav

Vicepreședinte al raionului

ȚARIGRADSCHI Victor

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Șef secție administrație publică locală

Turețcaia Olesea

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexă
la Decizia Consiliului raional
nr._____ din ____________________2016

Programul
de activitate al Consiliului raional şi al Aparatului Preşedintelui raionului
Glodeni pentru trimestrul III al anului 2016
N
r.

Măsurile preconizate

Term
enul
execu
tării

Responsabil
de executare

I.Şedinţa Consiliului
raional:
1.

Cu privire la executarea bugetului Septe
raional pentru semestrul I a.2016
mbrie
2016

dl. LEUCĂ Ion , Preşedinte al raionului Glodeni.

2.

Cu privire la aprobarea programului Septe
de activitate a Consiliului raional
mbrie
pentru tr. IV al anului 2016.
2016

dl V.Pelin, secretar al Consiliului raional

II. Controlul şi executarea:
a) Legile şi Hotărîrile Parlamentului
R. Moldova
b) Hotărîrile Guvernului Republicii
Moldova
c) Deciziile Consiliului Raional şi
dispoziţiile preşedintelui raionului
d) Lucrul cu petiţiile

Aparatul Preşedintelui raionului, şefii serviciilor descentralizate
Aparatul Preşedintelui raionului, şefii serviciilor descentralizate
Perma
Aparatul Preşedintelui raionului, şefii serviciilor descentralizate
nent
Aparatul Preşedintelui raionului, şefii serviciilor descentralizate

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

În
dna Turețcaia O., şef secţie administraţie publică
fiecar
e zi de
luni a
săptă
mînii
b) Cu conducătorii serviciilor
Prima dna Turețcaia O., şef secţie administraţie publică
desconcentrate, descentralizate.
zi de
luni a
lunii,
ora
09.00
c) Participarea la adunările generale În
dna.Turețcaia O., şef secţie administraţie publică
ale cetăţenilor din localităţile
confor
raionului
mitate
cu

grafic
ul
aprob
at.
d) Seminare pentru primarii şi
secretarii consiliilor locale,
serviciile descentralizate şi
desconcentrate din teritoriu.
e) Intîlniri de lucru cu
reprezentanţii Guvernului
Republicii Moldova

f) Deplasări în primăriile raionului

dna.Turețcaia O., şef secţie administraţie publică

Confo dna.Turețcaia O., şef secţie administraţie publică
rm
grafic
ului
Apara
tului
Guver
nului
Repub
licii
Mold
ova
Confo dl.Pelin Vasile, secretar al Consiliului raional
rm
dna.Turețcaia O., şef secţie administraţie publică
grafic
ului

g)Participarea
la
şedinţele Confo
consiliilor locale din raion.
rm
grafic
ului
aprob
at
Confo
h) Organizarea şi petrecerea
rm
sărbătorilor naţionale,
internaţionale şi mondiale
datelo
r
stabili
te
i)Ședința echipei mobile al biroului În
confor
comun de informații și servicii
mitate
cu
grafic
ul
aprob
at (
ziua
de
vineri
).

Secţia administraţie publică locală va informa Preşedinţii comisiilor
de specialitate pentru participare precum și consilierii raionali.

dna.Turețcaia O., şef secţie administraţie publică

dl.ȚARIGRADSCHI Victor, vicepreședinte al raionului

Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

MD 4901,or. Glodeni, str.Suveranităț ii,2

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

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

Nr.___

din___ _________ 2016

Cu privire la aprobarea modificării în componenţa
nominală a unor Comisii Consultative de Specialitate
ale Consiliului Raional Glodeni
În legătură cu ridicarea mandatului de consilier raional Dnei Ilcu Tamara și atribuirea
mandatului candidatului supleant Dlui Furtuna Valeriu, consilier raional ales pe listele Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova, în conformitate cu art. 43 alin.(2) al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457XV din 14.11.2003, Hotărîrea C.E.C cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în
Consiliului raional Glodeni nr. 4445 din 11.01.2016, Hotărîrea C.E.C cu privire la atribuirea unui
mandat de consilier în Consiliului raional Glodeni nr. 4484 din 26.01.2016, Decizia Consiliului
raional nr. 1/5 din 11.03.2004 „Despre aprobarea regulamentului privind constituirea şi
funcţionarea Consiliului raional Glodeni” cu modificările şi completările ulterioare, art. 59-60,
art. 78 Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației
publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea în componenţa nominală a Comisiei Consultative de Specialitate pentru
activități socio-culturale și învățămînt, Comisiei Consultative de Specialitate pentru probleme
de drept şi etică, Comisiei Consultative de Specialitate pentru protecţie socială şi sănătate
publică, după cum urmează:
• Sintagma“Ilcu Tamara” se substituie cu sintagma “Furtuna Valeriu”.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei Consultative de
Specialitate pentru problemele de drept şi etică ( Preşedinte dl. Ion Maican).
Preşedinte al şedinţei
__________________
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Consilier raional
Coordonat:
Preşedinte al raionului

LEUCĂ Ion

Specialist principal în problemele juridice

Gurău Zorina

Șef secție administrație publică locală

Turețcaia Olesea

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
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DECIZIE

din _________ 2016

Proiect
nr. ____

Cu privire la implementarea Sistemului automatizat
de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”
pe drumurile publice ale raionul Glodeni
În temeiul art. 43 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, art. 4, alin. (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din
28.12.2006, Hotărîrii Guvernului nr. 40 din 17.01.2012 cu privire la aprobarea Concepţiei
Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, Hotărîrii
Guvernului nr. 965 din 17.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”și
modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul
traficului”, Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.160 din 15.05.2013 „Cu privire la
organizarea proceselor de implementare, mentenanţă şi dezvoltare a Sistemului automatizat de
supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, Demersul Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova nr. 8/1221 din 22.02.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere
„Controlul traficului” pe drumurile publice din raionul Glodeni.
2. Se desemnează Preşedintele raionului, responsabil pentru iniţierea şi desfăşurarea procedurii de
achiziţie publică a serviciilor de monitorizare a traficului rutier (Cod CPV 63712710-3 „Servicii
de monitorizare a traficului”).
3. Se împuterniceşte Preşedintele raionului, să semneze din numele Consiliului raional Glodeni,
contractul de achiziţionare a serviciilor de monitorizare a traficului rutier cu operatorul economic
cîştigător.
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiilor consultative de specialitate pentru
activități economico-financiare (Președinte Ion Movilă), pentru probleme de drept și etică
(Președinte Ion Maican)
Președinte al ședinței
__________________
Secretar al Consiliului raional
Inițiatorul Proiectului:
Președinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Şef al Direcţiei Finanţe
Şef al Secţiei Economie
Șef-interimar al Secției Construcții GCD
Ispector Superior AUTO de Stat
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist principal în probleme juridice
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile
LEUCĂ Ion
ŢARIGRADSCHI Victor
Sîngereanu Nelea
Gudumac Vasile
Bodean Aureliu
Gumeniuc Andrei
Ojoga Ala
Gurău Zorina
Pelin Vasile

Notă informativă la Decizia nr. ____ din __ _________ 2016
„ Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere
„Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Glodeni ”
1. Introducere
Practica internaţională demonstrează că sistemul de management al siguranţei circulaţiei
rutiere moderne şi sustenabile în contextul infrastructurii rutiere eficiente, necesită includerea
unor măsuri adecvate şi eficiente.
Potrivit experţilor, ameliorarea radicală a situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier este
posibilă, doar în condiţiile aplicării în acest domeniu a tehnologiilor avansate şi a mijloacelor
tehnice moderne de supraveghere a circulaţiei rutiere.
În acest context, implementarea pe larg a sistemelor automatizate de supraveghere a
circulaţiei rutiere este calea cea mai eficientă de sporire a nivelului de siguranţă rutieră pe
sectoarele de amplasare a sistemelor respective.
Scopul acestei note informative este analiza oportunităţii şi condiţiilor necesare pentru
crearea şi implementarea sistemului de “monitorizare video a traficului rutier” prin intermediul
mecanismului tradiţional de achiziţie de bunuri şi servicii în conformitate cu Legea privind
achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007, sau finanţarea creării infrastructurii tehnice şi de
logistică prin co-participarea investitorului privat.
2. Cadrul legal
Conform Legii Nr. 436 din 28.12.2006 (Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35
art. Nr : 116) privind administraţia publică locală, administrarea publică în unităţile
administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme
locale de interes deosebit. Acestea beneficiază de autonomie decizională, organizaţională,
gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor
publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.
Prin consecinţă, în temeiul acesteia, administraţia publică locală are dreptul de iniţiativă şi
decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, inclusiv de a-şi crea propria
infrastructură rutieră.
Cu atât mai mult, conform Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995 (Publicat : 09.11.1995 în
Monitorul Oficial Nr. 62-63 art. Nr : 690) administrarea, întreţinerea şi repararea drumurilor
naţionale se efectuează de către organele de stat, abilitate de Guvern, iar administrarea,
întreţinerea şi repararea drumurilor locale şi străzilor se efectuează de către autorităţile
administraţiei publice locale.
Conform Legii N397 a finanţelor publice locale, art. 8. Delimitarea competenţelor în
efectuarea cheltuielilor publice (4) De la bugetele raionale sunt finanţate cheltuielile ce ţin de:
7) asigurarea ordinii publice;
Conform definiţiei ordinii publice, aceasta include siguranţa circulaţiei rutiere în raza
raionului.
Ca consecinţă, amenzile aplicate de agenţii constatatori (inclusiv de instalaţiile fotovideo de constatare) sunt virate către autoritatea finanţatoare conform Ordinului 165 art. 25. a
Ministerului Finanţelor (Anexa 1) .
3. Situaţia actuală
Datele statistice la componenţa Registrului de stat al transporturilor confirmă că la 01.01.2015
în raion au fost înregistrate 11857 unităţi de transport.
Drumurile naţionale/infrastructura rutieră
Legea drumurilor din Republica Moldova nr. 509 din 22.06.1995 stabileşte principiile economice, juridice şi
organizatorice de administrare, întreţinere şi utilizare a drumurilor.În sensul prezentei legi, drumuri sînt căile de
comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. Din punct de vedere funcţional
drumurile publice din Republica Moldova se împart în:

•

Drumuri naţionale

•

Drumuri locale

•

Străzi

Referitor la drumurile locale, legea menţionează că acestea asigură legătura dintre oraşul reşedinţă şi satele din
componenţa raionului, precum şi legătura dintre sate, inclusiv accesul spre ele de la drumurile naţionale.
Raionul Glodeni este intersectat de 4 drumuri naţionale (conform Legii drumurilor a Republicii Moldova nr. 509 din
22.06.1995).
R 15 Bălţi-Glodeni
R 41 R7 Rîşcani-Lupăria-Glodeni
R53 Glodeni-Cobani-R57
R57 R7 Branişte-Călineşti-Făleşti

4. Accidente rutiere
Pe parcursul anului 2013 pe teritoriul raionului Glodeni au fost înregistrate 35 accidente
rutiere, în urma cărora au decedat 3 persoane şi 36 au fost traumatizate.Faţă de anul 2012
accidentele rutiere sunt în diminuare cu 1 accident.
Structura accidentelor este următoare:
- accidente cu participarea vehicolelor şi a pietonilor - 12 accidente rutiere ( 34,3%);
- accidente cu participarea a unui vehicol

- 17accidente rutiere (48,6%) ;

- accidente rutiere cu participarea a mai multe vehicole- 6 accidente rutiere (17,1%)..
Pe parcursul anului 2014 pe teritoriul raionului Glodeni au fost înregistrate 36 accidente
rutiere, în urma cărora au decedat 5 persoane şi 40 au fost traumatizate.Faţă de anul 2013
accidentele rutiere sunt în creştere cu 1 accident.
Pe parcursul anului 2015 pe teritoriul raionului Glodeni au fost înregistrate 31 accidente
rutiere, în urma cărora au decedat 4 persoane şi 34 au fost traumatizate.Faţă de anul 2014
accidentele rutiere sunt în descreştere cu 5 accidente.

A. Aplicarea legii contravenţionale, constatarea contravenţiilor, executarea
sancţiunilor aplicate.
Constatarea contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere, precum şi aplicarea sancţiunilor
pentru acestea se efectuează de către agenţii constatatori (colaboratori ai INP), şi/sau de utilajul
foto-video constatator al contravenţiilor administrative.
Tabelul 4. Amenzi aplicabile de sisteme de monitorizare video
235 al.1 Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
235 al.2 Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
236 al.1 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră amendă de 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
236 al.2 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră amendă de 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare
236 al.3 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare
238 al.1 O p r i r e a î n l o c u r i i n t e r z i s e avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale
238 al.2 Staţionarea sau parcarea în locuri interzise amendă de până la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

238 al.3 Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor
240 al.1 Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor utiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului de depăşire a vehiculelor,
240 al.2 Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului
Total

amendă de până la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale
amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

5. Mecanismul de aplicare a amenzilor şi executare a acestora
În conformitate cu prevederile Codului Contravenţional constatarea, documentarea faptei şi
aplicarea sancţiunii contravenţionale se fixează prin procesul-verbal cu privire la contravenţie,
care este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesulverbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate,
în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.
În cazul în care contravenţia în domeniul circulaţiei rutiere a fost constatată cu ajutorul
mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic,
agentul constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate încheia procesulverbal şi în absenţa contravenientului.
Conţinutul procesului-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde :
a) data (ziua, luna, anul) şi locul încheierii;
b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o
reprezintă;
c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia contravenientului, datele din buletinul lui de
identitate, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei
fizice care o reprezintă;
d) fapta contravenţională, locul şi timpul săvârşirii ei, circumstanţele cauzei care au
importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube
cauzate de contravenţie;
e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale
elementelor constitutive ale contravenţiei;
f) aducerea la cunoştinţa contravenientului şi a victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor
prevăzute la art.384 şi 387;
g) obiecţiile şi probele pe care contravenientul le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi
probele victimei.
(2) În cazul în care contravenient este un minor, în procesul-verbal se va consemna şi numele,
prenumele, domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi legali.
(3) În cazul în care contravenientul sau victima nu cunoaşte limba procesului-verbal, se
asigură asistenţa unui interpret/traducător, datele lui consemnându-se în procesul-verbal.
(4) În procesul-verbal se individualizează corpurile delicte (se descriu forma, mărimea,
culoarea, greutatea, alte caracteristici care permit individualizarea lor), indicându-se datele
proprietarului şi, după caz, măsurile luate pentru valorificarea sau conservarea lor.
(5) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de contravenient şi
de victimă când există.
(6) Faptul absenţei contravenientului ori al refuzului său de a semna procesul-verbal se
consemnează în procesul-verbal şi se adevereşte prin semnătura a cel puţin 2 martori, indicânduse şi datele acestora.
(7) În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesităţii unor
astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.
(8) În cazul în care contravenţia prevăzută la capitolul XIII al cărţii întâi a fost constatată cu
ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate
metrologic, agentul constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate
încheia procesul-verbal şi în absenţa contravenientului.
(9) Partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde decizia agentului constatator de
sancţionare a contravenientului sau de remitere a cauzei în instanţa de judecată, cu

recomandarea, în cazul în care consideră necesar, referitor la sancţionare, sau de încetare a
procesului, precum şi termenul de contestare în instanţa de judecată.
(10) Dacă norma contravenţională prevede aplicarea punctelor de penalizare sau dacă
contravenţia imputată prevede acumularea a 15 puncte de penalizare, partea rezolutivă a
procesului-verbal va conţine şi menţiunea respectivă.
(11) În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde şi date
privind informarea contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda
este plătită în cel mult 72 de ore de la stabilirea ei.
(12) În cazul deciziei de remitere în instanţă a cauzei contravenţionale, agentul constatator
transmite instanţei competente procesul-verbal şi materialele cauzei contravenţionale.
(13) Copia de pe procesul-verbal se înmânează contravenientului şi victimei la cerere. În cazul
procesului-verbal întocmit în absenţa contravenientului, copia de pe procesul-verbal se
înmânează în modul prevăzut la art.382 alin.(6).
(14) În cazul prevăzut la art.16 alin.(2), agentul constatator expediază materialele cauzei
contravenţionale autorităţii publice locale pentru problemele minorilor şi, după caz, poate
solicita, prin demers, instanţei de judecată aplicarea faţă de minor a măsurii de constrângere cu
caracter educativ conform prevederilor art.104 din Codul penal.
Termenul de introducere a informaţie în sistem este de 24 ore. Informaţia introdusă este
disponibilă în regim on-line tuturor participanţilor la sistem şi poate fi utilizată în scop de
serviciu.
În continuare intervine rolul inspectorilor pentru procedura contravenţională care asigură
evidenţa proceselor verbale, asigurarea executării sancţiunii, expedierea materialelor instanţei de
judecată.
Legea contravenţională permite contravenientului achitarea doar a unei jumătăţi din
amendă în primele 72 de ore din momentul stabilirii acesteia. În acest caz se consideră că
sancţiunea amenzii a fost executată integral.
În cazul neachitării benevole şi integrale a amenzii în decursul a 30 de zile de la data
stabilirii ei, pedeapsa dată se înlocuieşte cu privarea de dreptul de a conduce vehicule, pe un
termen de la 6 luni la un an.
Conform legislaţiei în vigoare, competenţa privind încasarea silită a amenzilor revine
executorului judecătoresc din cadrul Ministerului Justiţiei şi este reglementată de Codul de
executare.
Modul executării deciziei agentului constatator cu privire la aplicarea amenzii
contravenţionale la moment este stabilit prin analogie cu executarea amenzilor penale.
În cadrul acordului cu Uniunea Executorilor Judecătoreşti s-a convenit asupra
următoarelor principii de punere în executare a amenzilor stabilite de agenţii poliţiei:
(1) La expirarea termenului de 30 de zile, dacă agentul constatator stabileşte că
contravenientul nu a achitat benevol amenda, face o verificare suplimentară prin înştiinţarea
acestuia despre acest fapt cu scopul verificării, dacă achitarea nu s-a efectuat prin instituţii
bancare, care nu este parte la Sistemul Direcţiei Poliţiei, şi plata nu se vizualizează on-line. Dacă
contravenientul nu reacţionează, atunci decizia în mod electronic şi pe suport de hârtie se remite
executorului judecătoresc privat competent.
(2) La rândul său, executorul judecătoresc întreprinde măsuri legale de executare având
două opţiuni:
a) Asigură executarea documentului şi face menţiunea în baza de date (în caz dacă plata se face
la o bancă parte la Sistem de evidenţă, menţiunea se face în mod automat):
b) În cazul imposibilităţii asigurării executării remite materialul agentului constatator pentru a-l
expedia instanţei de judecată conform prevederilor art. 34 al. 5 Codului Contravenţional.
Procedura de executare aplicată de poliţie are la bază practica judiciară, bazată pe
deciziile instanţelor judecătoreşti, în special a Curţii de Apel Bălţi, care obligă agentul
constatator să întreprindă măsuri legale de executare a sancţiunii aplicate, până a le remite
instanţei.

6. Venituri
Veniturile parvin din suma amenzilor încasate, fixate de utilajele din automobilile de
supraveghere a circulaţiei rutiere .
7. Model de implementare
Se va desfăşura o licitaţie privind aciţiîionarea serviciilor de supravegere a circulaţiei rutiere
„Controlul traficului “ pe drumurile publice ale raionului Glodeni.
În condiţii de incertitudine şi lipsă de date statistice referitor la fluxul de transport, precum şi
mărimii investiţiei necesare, această investiţie devine problematică pentru Consiliul Raional.
8. Dispoziţii finale
Elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare video are o importanţă deosebită
pentru Republica Moldova din punct de vedere al obiectivelor atât la nivel intern, cât şi extern, în
special, în contextul dezideratului Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană, ce
poate fi realizat doar în condiţiile modernizării infrastructurii de transport, în special a
infrastructurii drumurilor, şi conectării la reţelele paneuropene.
Aceste obiective se regăsesc şi în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova
„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2014-2020. Sporirea securităţii
traficului rutier şi reducerea numărului de accidente rutiere sunt evidenţiate ca priorităţi în
Strategia naţională pentru siguranţă rutieră şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia.
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DECIZIE
din aprilie 2016

Proiect
nr.

„Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-autobuse, în administrare/gestiune, cu titlu
gratuit, de la Ministerul Educației la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni,,
În conformitate cu prevederile art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05,2007, Legii
privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113XVI din 24.04.2007, art.8 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului
Ministerului Educației nr.08/15-160 din 18.02.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe - 2(două) autobuse în administrare/gestiune, cu titlu
gratuit, în baza contractului de comodat, pentru transportarea elevilor de către Direcția
Învățămînt Tineret și Sport, de la Ministerul Educației la unitatea administrativ-teritorială
raionul Glodeni.
2.Se propune de a se include în componența comisiei de transmitere-primire din partea unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni următoarele persoane:
ALBU Oxana
- membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Nelea Sîngereanu - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Tudor Casauțan
- membru al comisiei șef al DÎTS
din oficiu
- membru al comisiei, contabil-șef al DÎTS
3. Se pune în sarcina Șefului Direcției Învățămînt Tineret și Sport de a lua la evidență contabilă
autobusele primite în administrare/gestiune, conform prevederilor legislației în vigoare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Sef al Direcţiei Finanţe
Nelea Sîngerean
Șef al DÎTS
Tudor Casauțan
Specialist principal în problemele juridice
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Avizat Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
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,,Cu privire la casarea unor mijloace fixe,
proprietate publică, domeniul public al
unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni,
deținute în administrare, cu titlu gratuit, de IMSP
Centrul de Sănătate Fundurii Vechi ”.
În conformitate cu prevedrile 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 cu privire la proprietatea
publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii privind finanţele publice locale
nr.397-XV din 16.10.2003, Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind casarea
bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe nr.500 din 12.05.1998, demersului IMSP Centrul de Sănătate
Fundurii Vechi din 11.01. 2016,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1.Se aprobă casarea mijloacelor fixe proprietate publică, domeniul public al unității administrativteritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit, de IMSP Centrul de Sănătate Fundurii
Vechi în valoare de 22.921,65 ( douăzeci și două mii nouă sute douăzeci și unu virgulă șaizeci și cinci)
lei, conform anexei.
2.Se instituie comisia pentru verificarea corectitudinei perfectării actelor de casare, controlului selectiv a
mijloacelor propuse spre casare în următoarea componenţă:
ALBU Oxana - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala - secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, specialist principal în problemele juridice
Sîngereanu Nelea- membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Botnari Victor - membru al comisiei, șef al IMSP Centrul de Sănătate Fundurii Vechi
Babuci Nadejda - membru al comisiei, contabil-şef al IMSP CS Fundurii Vechi
3.Controlul pentru executarea prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate__________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Șef al Direcției Finanțe
Nelea Sîngereanu
Specialist principal în problemele juridice
Zorina Gurău
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Ala Ojoga
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREЄEDINTELE

RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

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

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

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

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

din

aprilie 2016

nr.

„Cu privire la aprobarea unui contract și unei scrisori de donație”.
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Contractului de
donație a autospecialei din 14.03.2016, Scrisorii de donație din 14.03.2016 Wo-I.2601.7/2016,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă contractul de donație a autospecialei din 14.03.2016,

încheiat în Piotrkow
Trybunalski, Polonia între Asociația ,,POMPIERILOR VOLUNTARI DIN MOSZCZENICA,,
cu sediul la Moszczenica în numele cărora acționează Președinte Dariusz Magacz, Trezorier
Norbert Kedra și Raionul Glodeni Protecția populației și Situații de criză din cadrul Ministerului
de Interne al Republicii Moldova, cu sediul la Chișinău MD 2020 str.Gh.Asachi 69, reprezentat
de către Președintele raionului Glodeni Ion Leucă obiectul căruia îl constituie aotospeciala de
stins incendii (chimico-ecologică ) de marca JELCZ model 415/2, anul fabricării 1991, nr. motor
TT 91060399, nr.serie șasiu/codul VIN SUJP415ASM0002026, nr. de înmatriculare EPI 9GS8,
kilometraj ( kilometri parcurși) 25062,3 km. , în valoare de 3000,00 ( trei mii virgulă zero zero)
EURO în scopul întăririi bazei tehnico-materiale a Protecția populației și Situații de criză și a
Secției Situații Excepționale Glodeni din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Moldova.
2. Se acceptă și se aprobă Scrisoarea de donație din 14.03.2016 Wo-I.2601.7/2016 a Asociației
,,POMPIERILOR VOLUNTARI DIN MOSZCZENICA,, Moszczenica, Polonia ce donează
pentru Protecția populației și Situații de criză din cadrul Ministerului de Interne al Republicii
Moldova aotospeciala de stins incendii (chimico-ecologică ) de marca JELCZ cu echipament
special din dotare model 415/2, anul fabricării 1991, nr. motor TT 91060399, nr.serie șasiu/codul
VIN SUJP415ASM0002026, kilometri parcurși 25062,3 km în valoare de 3000,00 ( trei mii
virgulă zero zero) EURO.
3. 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
Sef al Direcţiei Finanţe
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Specialist principal în problemele juridice
Avizat:Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Ala Ojoga
Zorina Gurău
Vasile Pel
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„ Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Glodeni ”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,
Deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 11/19 din 26 noiembrie 2015,, Cu privire la transmiterea
unor mijloace fixe de la Centrele de Sănătate la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni,
demersului IMSP CS Glodeni nr.01-16/127 din 07.10.2015,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea deciziei Consiliului raional Glodeni nr.11/19 din 26 noiembrie 2015
,,Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe de la Centrele de Sănătate la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni,, după cum urmează:
1.1 Decizia Consiliului raional Glodeni nr.11/19 din 26 noiembrie 2015 ,, Cu privire la
transmiterea unor mijloace fixe de la Centrele de Sănătate la unitatea administrativ-teritorială
raionul Glodeni,, :
-

pct.2, alin.4 după sintagma ,, AUTOCAMION,, se completează cu sintagma ,, cu
valoarea de bilanț de 23.000,00 lei, în complect cu 6 autoșine mărime 240 R 508,,
în continuare se citește după text.
1.2. Actul de primire-predare a mijșpacelor fixe ,, Lista mijlocului fix – automobil, ce se
transmite din administrare, cu titlu gratuit, de la IMSP CS Glodeni la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni,, se modifică în felul următor :
- n/o 1 se substituie sintagma ,, 9.800,00 ,, și se completează cu sintagma ,, 23.000,00,,
În continuare în tabelă se completează cu sintagma:
- n/o 2 6 autoșine mărime 240 R 508 ,, 9.800,00 ,,
- ,,Total,, se substituie sintagma ,, 9.800,00,, și se completează cu sintagma ,, 32.800,00,,
2..Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Șef al Direcției Finanțe
Nelea Sîngereanu
Specialist principal în problemele juridice
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
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„ Cu privire la permiterea Întreprinderii Municipale
,,Centrul Stomatologic Raional Glodeni ,, a procurării
inventarului stomatologic, schimbării ușilor și geamurilor
din sursele soldului Contului trezorerial CNAM,,
În conformitate cu prevederile art.43, 77 al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, 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 privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, demersului
Întrepriderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Glodeni ,, nr.01-6/2 din 14.03.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se permite Întreprindereii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Glodeni ,, de a
procurăra inventarul stomatologic, schimbărea ușilor din interiorul și geamurilor din exteriorul
clădirii din sursele soldului Contului trezorerial CNAM, conform devizului de cheltuieli și
facturilor prezentate pentru achitarea inventarului, ușilor, geamurilor procurate și serviciilor
prestate pentru instalarea lor.
2. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi _______________________________________________________________.
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în prob. privat. şi posprivatizării
Avizat:Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin
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„ Cu privire la la transmiterea unor bunuri în administarare, cu titlu gratuit, în baza
contrac-tului de comodat de la UAT raionul Glodeni la Instituția Publică Liceul Teoretic
,,Vasile Coroban,, or. Glodeni,,.
În conformitate cu prevederile art.43, 77 al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie2006, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, 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 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91- XVI din 05 aprilie
2007, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006, Legii
privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii învăţămîntului nr.547XIII din 21 iulie 1995, Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative nr.91 din
26 aprilie 2012, Legii cadastrului bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică nr.901 din 31.12.2015 , demersului Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Vasile Coroban,,

or. Glodeni nr.2353 din 16.03.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în bază contractului de comodat, a
mijloacelor fixe - construcții cu numerele cadastrale 4801106.155.01 cu suprafața la sol de 1545.5 m.p.,
4801106.155.02 cu suprafața la sol de 463,1 m.p., 4801106.155.03 cu suprafața la sol de 12,1 m.p.
4801106.155.04 cu suprafața la sol de 30,6 m.p. amplasate pe str. Vasile Zgîrcea nr.12 or. Glodeni,
construcții cu numerele cadastrale 4801112.078.01 cu suprafața la sol de 2336,0 m.p., 4801112.078.02
cu suprafața la sol de 24,0 m.p., amplasate pe str. Mihai Eminescu nr.9, or. Glodeni proprietate publică,

domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni Instituției Publice Liceul
Teoretic ,, Vasile Coroban,, or.Glodeni, conform anexei.
2. Se aprobă transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat, a
mijloacelor fixe – teren aferent construcțiilor proprietate publică, domeniul public a unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni Instituției Publice Liceul Teoretic ,, Vasile Coroban,,
or.Glodeni, conform anexei.
3. Se instituie comisia de transmitere în administrare , cu titlu gratuit, în baza contractului de
comodat, a proprietăţii publice, domeniul public - mijloacelor fixe de la unitătea administrativ-

teritorială raionul Glodeni la Instituția Publică Liceul Teoretic ,, Vasile Coroban,, or.Glodeni, în
următoarea componenţă:
ALBU Oxana
Casauțan Tudor
Sîngereanu Nelea
Cojocaru Larisa
din oficiu
Ojoga Ala
Gurău Zorina
Leucă Liliana
din oficiu

- președinte al comisiei, vicepreședinte al raionului Glodeni
- membru al comisiei, șef al DÎTS
- membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
- membru al comisiei, contabil-șef al DÎTS
- membru al comisiei, specialist principal în prob. privat. și postprivatizări
- membru al comisiei, specialist principal în problemele juridice
- membru al comisiei, director al IP Liceul Teoretic ,, Vasile Coroban,,
- membru al comisiei, contabil-șef al IP Liceul Teoretic ,,Vasile Coroban,,

4.Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „ Cadastru” de a efectua modificările respective
în Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare
5. 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

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Şef DÎTS
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în prob. privat. şi posprivatizării
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Tudor Casauțan
Zorina Gurău
Ala Ojoga

Vasile Pelin
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,, Cu privire la aprobarea proprietății și înregistrarea unor terenuri drept proprietate
publică, domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni ,,
În conformitate cu prevederile art.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 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 cu ulterioarele
modificări,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă drept proprietate publică, domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul
Glodeni terenul cu numărul cadastral 4801114.195 cu suprafața de 0.0373 ha pe care sunt
amplasate construcțiile cu numerele cadastrale 4801114.195.01 cu suprafața la sol de 970,5 m.p.,
4801114.195.02 cu suprafața la sol de 46,2 m.p. proprietate publică, domeniul public a unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni cu adresa poștală or.Glodeni, str. Saharov nr.2.
2.Se aprobă drept proprietate publică, domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul
Glodeni terenul cu numărul cadastral 4801112.078 cu suprafața de 1.8959 ha pe care sunt
amplasate construcțiile cu numerele cadastrale 4801112.078.01 cu suprafața la sol de 2356,0
m.p., 4801112.078.02 cu suprafața la sol de 24,0 m.p. proprietate publică, domeniul public a
unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni cu adresa poștală or. Glodeni, str.Mihai
Eminescu nr.9.
3. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS Cadastru de a efectua înregistrările în Registrul
bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.
4. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi _______________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Albu Oxana
Șef al Direcției Finanțe
Nelea Sîngerean
Specialist principal în problemele juridice
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Specialist principal în problemele privatizării. și postprivatizării
Specialist principal în problemele relații funciare și cadastru
Mihail Carajia
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
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„ Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din administrare, cu titlu gratuit, de la
IMSP Spitalul raional Glodeni la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni ,,
În conformitate cu prevederile art.art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI di 04.05,2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din
24.04.2007, art.8 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
nr.523-XIV din 16.07.1999, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului IMSP
Spitalul raional Glodeni nr.01-6/136 din 16.03.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe – construcții, instalații inginerești deținute în
administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat de la IMSP Spitalul raional
Glodeni la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni, conform anexei.
2..Se propune de a se include în componența comisiei de transmitere următoarele persoane:
ALBU Oxana
- membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala - secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, specialist principal în problemele juridice
Sîngereanu Nelea - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa
- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
Bucatca Maria
- membru al comisiei, contabil-șef al Președintelui raionului
Bodean Aureliu - membru al comisiei, șef al SCGCD
Guriev Nicolai
- membru al comisiei, director IMSP Spitalul raional Glodeni
Ponomariova Olga - membru al comisiei, contabil-șef al IMSP Spitalul raional Glodeni
3. Se pune în sarcina contabilului-șef al Președintelui raionului (dna Bucatca Maria) de a lua la
evidență contabilă mijloacele fixe transmise, conform prevedelor legislației în vigoare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Sef al Direcţiei Finanţe
Nelea Sîngereanu
Specialist principal în problemele juridice
Zorina Gurău
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Ala Ojoga
Avizat Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin

REPUBLICA

MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ГЛОДЕНЬ

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

Tel. 2-20-58
fax 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

МД 4901, г Глодень, ул.Суверанитэций,2

Тел 2-20-58
факс 2-20-57
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
DECIZIE

din

aprilie 2016

Proiect
nr.

„Cu privirela aprobarea unui dosar tehnic ,,
În conformitate cu prevederile art.art.43, 77 al Legii privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,
Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007,
Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05 aprilie 2007,
Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind
modificarea şi completarea unor acte legislative nr.91 din 26 aprilie 2012 , Legii cadastrului
bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, art. 10 al Legii cu privire la formarea bunurilor
imobile nr.354-XV din 28.10.2004,
Consilul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă dosarul tehnic al inventarierii constrcției – depozit, cu numărul cadastral
4823204.156.01, cu suprafața la sol de 78,2 m.p., amplasat în intravilanul c. Cuhnești, rl.
Glodeni pe terenul cu numărul cadastral 4823204.156, conform anexei
2. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadstru,, de a înregistra construcția în
registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.
3. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi____________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Arhitect-șef al raionului
Manager al Proiectului
Sef al Direcţiei Finanţe
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării

ALBU Oxana
Valeriu Serjantu
Aureliu Bodean
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga

Avizat:Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

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

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

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

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

DECIZIE
din

aprilie 2016

Proiect
nr.

„ Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în administrare, cu titlu gratuit, de la
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni ,,
În conformitate cu prevederile art.art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI di 04.05,2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din
24.04.2007, art.8 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
nr.523-XIV din 16.07.1999, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului IMSP
CS Balatina nr.4 din 18.01.2016 ,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea mijloacelor fixe în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului
de comodat de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP CS Balatina,
conform anexei.
2.Se instituie comisia de transmitere din următoarele persoane:
ALBU Oxana
- membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala - secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, specialist principal în problemele juridice
Nelea Sîngereanu - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Larisa Cojocaru
- membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
din oficiu
- membru al comisiei șef IMSP CS Balatina
din oficiu
- membru al comisiei, contabil-șef al IMSP CS Balatina
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Specialist principal în problemele juridice
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

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

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

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

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

Proiect
DECIZIE
din

aprilie 2016

nr.____

” Cu privire la vînzarea - cumpărarea ,
primirea - transmiterea spaţiului locativ în
proprietate privată”
În conformitate cu art. 43 , alin. (1) , e), al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006 , art 4, 7 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324 – XII
din 10.03.1993, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cererilor depuse şi
documentele examinate la şedinţa Comisiei privind privatizarea fondului de locuinţe ( proces verbal nr. 2 din 11 aprilie 2016),
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se transmite în proprietate privată spaţiul locativ normativ cu achitarea a 100 % din cost,
conform anexei.
2.Preşedintele raionului să încheie contractele de vînzare – cumpărare , transmitere – primire a
locuinţelor în proprietate privată , conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
3. Executarea prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului Glodeni.
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Zorina Gurău
Ala Ojoga

Vasile Pelin

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

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

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

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

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

DECIZIE
din

Proiect

aprilie 2016
nr.

,, Cu privire la modificarea unor contracte de comodat,,
În conformitate cu prevederile art.43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, 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
cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25.02.1998, Deciziei Consiliului Sătesc Limbenii
Vechi nr.1/3 din 29.02.2016, demersului IMSP CS Glodeni din 10.02.2016, demersului IMSP
CS Limbenii Vechi nr.4 din 09.02.2016, demersului IMSP CS Cobani din 03.02.2016,
demersului IMSP CS Iabloana din 03.02.2016, demersului IP Liceul Teoretic Cuhnești nr.13
din 04.02.2016, demersului ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Glodeni,, nr. 01-6/3 din
14.03.2016, demersului IMSP CS Iabloana din 02.03.2016, demersului DÎTS nr. 35 din
11.04.2016, demersului Spitalului raional Glodeni nr.01-6/136 din 16.03.2016, demersului
IMSP CS Limbenii Vechi nr.8 din 22.03.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea contractului de comodat din 01.12.2015, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și Întreprinderea Municipală ,,Centrul Stomatologic Raional Glodeni,, la
numărul cadastral 4834208.091.01, conform anexei nr.1.
2.Se aprobă modificarea contractului de comodat nr.1 din 12.03.2013, încheiat între
Președintele raionului Glodeni și IMSP CS Glodeni la numărul cadastral 480114.007.01 ,
conform anexei nr.2.
3.Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 12.11.2010, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și IMSP CS Cobani la numărul cadastral 4822105.048.01.001 , conform
anexei nr.3.
4.Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 26.06.2015, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și IMSP CS Cobani la numărul cadastral 4817100.006.01 , conform anexei
nr.4.
5.Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 22.07.2010, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și IMSP CS Limbenii Vechi la numărul cadastral 4836207.208.01 conform
anexei nr.5
6.Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 20.05.2011, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și IMSP CS Limbenii Vechi la numărul cadastral 4837202.111.01.001 ,
conform anexei nr.6.
7.Se aprobă modificarea contrractului de comodat nr.12 din 22.10.2010 încheiat între
Președintele raionului Glodeni și IMSP CS Limbenii Vechi
la numărul cadastral
48141110.022.01.001 , conform anexei nr.7.

8.Se aprobă modificarea contrractului de comodat nr.15 din 22.07.2010, încheiat între
Președintele raionului Glodeni și IMSP CS Iabloana la numărele cadastrale 4834208.091.01,
4834208.091.02, conform anexei nr.8.
9.Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 27.05.2015, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și IP Liceul Teoretic Cuhnești la numărul cadastral 4823204.018.01, conform
anexei nr.9.
10.Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 18.05.2011, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și Primăria Limbenii Vechi la numărul cadastral 4837202.111.01.001 ,
conform anexei nr.10.
11.Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 14.11.2014, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și Direcția Învățămînt Tineret și Sport la numărele cadastrale 4801112.078.01,
4801112.078.02, conform anexei nr.11.
12. Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 12.07.2013, încheiat între Președintele
raionului Glodeni și Direcția Învățămînt Tineret și Sport la numărele cadastrale 4801106.155.01,
4801106.155.02, 4801106.155.03, 4801106.155.04 conform anexei nr.12.
13.Se aprobă modificarea contrractului de comodat din 10.12.2009,încheiat între Președintele
raionului Glodeni și IMSP Spitalul raional Glodeni la numărul cadastral 4801114.007.02,
conform anexei nr.13.
14. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS „ Cadastru” de a efectua modificările respective
în Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
15.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de
specialitatepentru_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Președinte al ședinței
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Contabil-șef
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Larisa Cojocaru
Zorina Gurău
Ala Ojoga

Vasile Pelin

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 01.12.2015, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Glodeni,, în
persoana directorului Buzatu Iurie numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de
pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al contractului de comodat încheiat la 01.12.2015 şi de
cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după
cum urmează:
1.Se modifică cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.1 în felul următor:
2. Actul de primirepredare a clădirilor ,, Lista bunurilor imobile-construcții, încîperi/cabinete
proprietate publică, domeniul public care se transmit în administrare, cu titlu gratuit, de la
unitățea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Întreprinderea Municipală ,,Centrul
Stomatologic Raional Glodeni,, se modifică și se completează în felul următor:
-

n/o.3 se omite în totalmente.
în continuare se citește după text.

3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 01.12.2015 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Director al ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Glodeni,,
Buzatu Iurie

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016

ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat din 12.03.2013, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP CS Glodeni în persoana șefului Ciobanu
Viorica numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze
finale” al contractului de comodat nr.1 încheiat la 12.03.2013 şi de cerinţele stabilite de
legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.2 în
felul următor:
•

2.2 se substituie sintagma ,, 7.089.493,60 ,, și se completează cu sintagma
,, 7.159.841,30 ,,
în continuare se citește după text.

2. Actul de primire-predare a clădirilor se modifică după cum urmează:
•

,, Lista bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public transmmise în
administrare, cu titlu gratuit, în baza contratului de comodat nr.1 din 12.03.2013 de la
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP CS Glodeni, :

•

n/o 1 se substituie sintagma ,,2.717.474,85,, și se completează cu sintagma
,, 2.787.822,55,, ;

,, Total,, se omite sintagma ,, 7.089.493,60 ,, și se completează cu sintagma ,, 7.159.841,30 ,,
în continuare se citește după text
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat nr.1 încheiat la 12.03.2013 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Șef al IMSP CS Glodeni
Ciobanu Viorica

Anexa nr.3
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat, încheiat la 12.11.2010 care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP CS Cobani în persoana șefului Melnic
Livia numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze
finale” al contractului de comodat încheiat la 12.11.2010 şi de cerinţele stabilite de legislaţia în
vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.2 în felul
următor:
2.2 se substituie sintagma ,, 723.388,38,, și se completează cu sintagma ,,1.239.100,21 ,,
în continuare se citește după text.
2. Actul de primire-predare ,, Lista bunurilor imobile care se transmit de la unitățea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP CS Cobani,, se modifică și se completează în
felul următor:
,, Total,, se omite sintagma ,, 723.388,38 ,, și se completează cu sintagma ,, 1.239.100,21 ,,
în continuare se citește după text.
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 12.11.2010 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Șef al IMSP CS Cobani
Melnic Livia

Anexa nr.4
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat, încheiat la 26.06.2015 care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP CS Cobani în persoana șefului Melnic
Livia numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze
finale” al contractului de comodat încheiat la 26.06.2015 şi de cerinţele stabilite de legislaţia în
vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.2 în felul
următor:
2.2 se substituie sintagma ,, 48.338,00 ( patruzeci și opt mii trei sute treizeci și opt virgulă
zero zero ) ,, și se completează cu sintagma ,, 329.927,53 ( trei sute douăzeci și nouă mii nouă
sute douăzeci și șapte virgulă cincizeci și trei) ,,
în continuare se citește după text.
2. Actul de primire-predare ,,Lista bunurilor imobile/construcții proprietate publică, domeniul
public transmise în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat de la unitățea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP CS Cobani,, se modifică și se completează în
felul următor:
-

n/o.1 se omite sintagma ,, 46.338,00,, și se completează cu sintagma ,, 329.927,53,,.

,, Total,, se omite sintagma ,, 46.338,00 ,, și se completează cu sintagma ,, 329.927,53 ,,
în continuare se citește după text.
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 26.06.2015 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Șef al IMSP CS Cobani
Melnic Livia

Anexa nr.5
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat nr.23 încheiat la 22.07.2010 care este parte integrală a
contractului nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP CS Limbenii Vechi în persoana șefului
Calmațui Vladimir numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI
„Clauze finale” al contractului de comodat nr.23 încheiat la 22.07.2010 şi de cerinţele stabilite
de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.2 în felul
următor:
2.2 se substituie sintagma ,, 568.609,00 ,, și se completează cu sintagma ,,433.318,13 ,,
în continuare se citește după text.
2. Actul de primire-predare ,, Lista bunurilor imobile care se transmit în administrare, cu titlu
gratuit, la IMSP CS Limbenii Vechi de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni,, se
modifică și se completează în felul următor:
-

n/o.1 se omite sintagma ,, 568.609,00 ,, și se completează cu sintagma ,, 433.318,13 ,,.

,, Total,, se omite sintagma ,, 568.609,00 ,, și se completează cu sintagma ,, 433.318,13 ,,
în continuare se citește după text.
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat nr.23 încheiat la 22.07.2010 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Șef al IMSP CS Limbenii Vechi
Calmațui Vladimir

Anexa nr.7
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 01.07.2010, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP CS Limbenii Vechi în persoana șefului
Calmațui Vladimir numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI
„Clauze finale” al contractului de comodat încheiat la 01.07.2010 şi de cerinţele stabilite de
legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului ,, pun. 2.2 în felul
următor:
-

2.2 se omite sintagma ,, 67901,00 ( șaizeci și șapte mii nouă sute unu virgulă zero zero
,, și se completează cu sintagma ,, 104.901,00 ,,
în continuare se citește după text.

2. Actul de primire-predare ,,Lista bunurilor imobile care se transmit în administrare, cu titlu
gratuit, la IMSP CS Limbenii Vechi de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni,, se
modifică și se completează în felul următor:
-

n/o.1 se omite sintagma ,, 67901,00 ,, și se completează cu sintagma ,, 104.901,00 ,,.

,, Total,, se omite sintagma ,, 67901,00 ,, și se completează cu sintagma ,, 104.901,00 ,,
în continuare se citește după text.
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 01.07.2010 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Șef al IMSP CS Limbenii Vechi
Calmațui Vladimir

Anexa nr.8
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 22.07.2010, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP CS Iabliana în persoana șefului Paiu
Tamara numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze
finale” al contractului de comodat încheiat la 22.07.2010 şi de cerinţele stabilite de legislaţia în
vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.1 în felul
următor:
-

se omite în anexa nr.1 Actul de primire-predare ssintagma ,, Lista bunurilor imobile care
se transmit din administrare , cu titlu gratuit, de la IMSP CMF Glodeni la Consiliul
raional Glodeni,, în întregime și se completează cu sintagma
,,
Lista
bunurilor imobile care se transmit în administrare, cu titlu gratuit, la IMSP CS
Iabloana de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

n
/
o

Denumirea
obiectului

Adresa
poștală

1
.
2
.

Construcție
(fost ambulator )
Construcție

rl. Glodeni
s. Iabloana
rl. Glodeni
s. Iabloana

Total:

Supraf Numărul
ața la cadastral
sol
(m.p.)
238,6
4834208.091.01
94,8
333,4

4834208.091.02

Valoarea
inițială
( lei )

Uzura la
01.07.2010
( lei )

1.486.118,00

195.569,00

117.627,00

63.980,00

1.603.745,00

259.549,00

,, .
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 22.07.2010 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Șef al IMSP CS Iabloana
Paiu Tamara

Anexa nr.9
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 27.05.2015, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IP Liceul Teoretic Cuhnești în persoana
directorului Furdui Vladimir numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1,
cap. XI „Clauze finale” al contractului de comodat încheiat la 27.05.2015 şi de cerinţele
stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum
urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.2 în felul
următor:
-

2.2 se omite sintagma ,, 10.039.654,55 ( zece milioane treizeci și nouă mii șase sute
cincizeci și patru virgulă cincizeci și cinci) ,, și se completează cu sintagma
,, 10. 063.454,55 (zece milioane șaizeci trei mii patru sute cincizeci și patru virgulă zero
zero ) lei ,
în continuare se citește după text.

2. Actul de primire-predare ,, Lista bunurilor imobile/construcții proprietate publică, domeniul
public transmise în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat de la unitățea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la IP Liceul Teoretic Cuhnești,, se modifică și se
completează în felul următor:
-

n/o.10 se omite sintagma ,, 10.038.654,55 ,, și se completează
cu sintagma ,, 10.063.454,55 ,,.
,, Total,, se omite sintagma ,, 10.038.654,55 ,, și se completează
cu sintagma ,, 10.063.454,55 ,,
în continuare se citește după text.

3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 27.05.2015 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Director al IP LT Cuhnești
Furdui Vladimir

Anexa nr.10
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 18.05.2011, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodatar” şi persoana juridică Primăria Limbenii Vechi în persoana primarului
Bandalac Valeriu numit în continuare „Comodant” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI
„Clauze finale” al contractului de comodat încheiat la 18.05.2011 şi de cerinţele stabilite de
legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul ccontractului,, pun. 2.2 în felul
următor:
2.2 se omite sintagma ,, 541.2 ,, și se completează cu sintagma ,, 444,9 ,,
după sintagma ,, 4837202111.01.001 ,, se completează cu sintagma ,, cu valoarea de
bilanț de 774.037,00 lei ,,
în continuare se citește după text.
2.Actul de primire predare ,,Lista bunurilor imobile care se transmit în administrare, cu titlu
gratuit, de la Primăria Limbenii Vechi la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni,, se
modifică și se completează în felul următor:
-

n/o.1 se omite sintagma ,, 541,2 ,, și se completează cu sintagma ,, 444,9 ,,.
n/o.1 se omite sintagma ,, - ,, și se completează cu sintagma ,, 774.037,00 ,,.

,, Total,, se omite sintagma ,, - ,, și se completează cu sintagma ,, 774.037,00 ,,
în continuare se citește după text.
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 18.05.2011 rămîn fără
modificări atît după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Primar al Primăriei Limbenii Vechi
Bandalac Valeriu

Pentru „ Comodatar”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Anexa nr.11
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 14.11.2014, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică DÎTS în persoana directorului Casauțan Tudor
numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al
contractului de comodat încheiat la 14.11.2014 şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în
contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.2 în felul
următor:
-

2.2 se omite sintagma ,, 18.780.089,77 ( optsprezece milioane șaptesute optzeci mii
optzeci și nouă virgulă șaptezeci și șapte) ,, și se completează cu sintagma
,, 13.311.401,88 ( treisprezece milioane treisute unsprezece mii patrusute unu virgulă
optzeci și opt ) lei ,
în continuare se citește după text.

2. Actul de primire-predare ,, Lista bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public
transmise în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat de la unitățea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la Direcția Tineret Învățămînt Tineret și Sport,, se
modifică și se completează în felul următor:
- n/o.1 se omite în totalmente;
- n/o 2 se omite în totalmente;
,, Total,, se omite sintagma ,, 18.780.089,77 ,, și se completează
cu sintagma ,, 13.311.401,88,,
în continuare se citește după text.
3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat încheiat la 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 trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”
Șef al DÎTS
Casauțan Tudor

Anexa nr.12
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016
ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat încheiat la 12.07.2013, care este parte integrală a contractului
nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică DÎTS în persoana directorului Casauțan Tudor
numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al
contractului de comodat încheiat la 12.07.2013 şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în
contractul susmenţionat întroduc modificările după cum urmează:
1. Contractul de comodat încheiat la 12.07.2013, se consideră nul

2. Actul de primire-predare ,, Lista bunurilor imobile proprietate publică, domeniul public
transmise în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat de la unitățea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la Direcția Tineret Învățămînt Tineret și Sport,, se
consideră nul:
3.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”

Pentru „ Comodatar”

Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Șef al DÎTS
Casauțan Tudor

Anexa nr.13
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din aprilie 2016

ACORD ADIŢIONAL
la contractul de comodat nr.08 încheiat la 10.12.2009 care este parte integrală a
contractului nominalizat.
. 04.2016

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui Ion LEUCĂ, numit în
continuare „ Comodant” şi persoana juridică IMSP Cspitalul raional Glodeni în persoana
directorului Nicolae Guriev numit în continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1,
cap. XI „Clauze finale” al contractului de comodat nr.08 încheiat la 10.12.2009 şi de cerinţele
stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat întroduc modificările după cum
urmează:
1.Se modifică şi se completează cap.II ,, Obiectul și termenul contractului,, pun. 2.2 în felul
următor:
2.2 se substituie sintagma ,, 28.674.650,64 ,, și se completează cu sintagma ,,28.505.676,95 ,,
în continuare se citește după text.
2. Actul de transmitere-primire în gestiune economică a bunurilor imobile proprietate publică,
domeniul public de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP Spitalul raional
Glodeni,conform contractului de comodat nr.08 din 10.12.2009 ( la situația din 01.04.2012)
•
•

nr.18 se supstituie în tatalmente;
,, TOTAL : ,, se substituie sintagma ,, 28.674.650,64,, și se completează cu sintagma
,, 28.505.676,95,,

3. Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat nr.08 încheiat la 10.12.2009 rămîn fără
modificări atît după esenţă, cît şi după conţinut.
4. Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS ,,Cadastru,,. Acordul este întocmit în trei exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.

Pentru „ Comodant”
Preşedinte al raionului Glodeni
Glodeni
Ion LEUCĂ

Pentru „ Comodatar”
Director al IMSP Spitalul raional

Nicolae Guriev

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

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

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

DECIZIE
din ___ ____________ 2016
” Cu privire la aprobarea modificărilor în Decizia
Consiliului raional Glodeni nr. 6/1 din 07.08.2003 ”

Proiect
nr. _______

În conformitate cu art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28
decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale
administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legea Fondului Republican şi a
Fondurilor Locale de Susţinere Socială a Populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei aprobat prin anexa nr.2 a
Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.6/1 din 07.08.2003.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă în redacţie nouă, componenţa Consiliului de Administraţie a Fondului Local de
Susţinere Socială a populaţiei după cum urmează:
ALBU Oxana
- Preşedintele consiliului, Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Jitariuc Alexandru – Secretarul Consiliului, Specialist coordonator în problemele acordării
ajutoarelor materiale
Sandu Svetlana
- Director executive al Fondului local de SSP, şef DASPF
Din oficiu
- Şef adjunct Oficiul Teritorial Bălţi, Cancelaria de Stat RM
Căsăuţan Tudor
- Şef al Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport
Solovei Mariana
- Şef a Secţiei Medicină de Familie a IMSP Centrul de Sănătate
Glodeni
Nicolaev Veronica - Specialist principal al Direcţiei Finanţe Glodeni
Anegroaie Mihail
- Preşedintele Sindicatelor din Învăţămînt (CRSEŞ)
Macari Tatiana
- Preşedintele a Organizaţiei Teritoriale Glodeni AO a asociaţiei
Nevăzătorilor din Moldova
Stelea Pavel
- Preşedintele Uniunii Teritoriale a Sindicatelor din Agricultură şi
Industria Alimentară
Prozorovschii Valerian – Preşedintele Consiliului a Veteranilor de Război şi Muncă
Ursache Mihail
- Consilier raional
Maican Ion
- Consilier raional
Mahu Sergiu
- Consilier raional
Secrieru Alexandru - Consilier raional
Din oficiu reprezentant al fracţiunii PCRM, Consiler raional.
Din oficiu reprezentant al fracţiunii PSRM, Consiler rational
2. Se abrogă Decizia Consilului raional Glodeni nr.8/6 din 06.08.2015 şi anexa nr.3 a Deciziei
Consiliului raional Glodeni nr.6/1 din 07.08.2003.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de Specialitate
pentru protecţie socială şi sănătate.
Președinte al ședinței
__________________
Secretar al Consiliului raional
Pelin Vasile
Inițiatorul Proiectului:
Președinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Șef DASPF
Sandu Svetlana
Specialist principal în problemele juridice
Gurău Zorina
Avizat: Secretarul Consiliului raional
Pelin Vasile

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

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

E-mail:
consiliul_glodeni@mail.md

Proiect

DECIZIE
din ____ aprilie 2016

nr. ____

Cu privire la conferirea gradului de
calificare funcţionarului
ionarului public
În legăturăă căă la ultimile 2 evaluări
evalu ale performanţelor
ţelor profesionale funcţionarul
func
public dl Barat Veaceslav, şef Serviciu Cultură,, din subordinea Consiliului raional a
obţinut calificativul
ficativul „bine” şi 1 evaluare ale performanţelor
ţelor profesionale calificativul
„foarte bine” în
n conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) alin. (8) al Legii cu privire la
funcţia publicăă şi statutul funcţionarului
func
public nr. 158-XVI
XVI din 04 iulie 2008, conform
co
prevederilor art. 43. al Legii privind administraţia publicăă locală nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006, cererea dlui Barat Veaceslav, şef Serviciu
Cultură din subordinea Consiliului raional din 12.04.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. De a conferi dlui Barat Veaceslav, şef Serviciu Culturăă din subordinea Consiliului
raional (fpc),, gradul de calificare – consilier de stat de clasa a II .
2. Preşedintele
edintele raionului ( dl LEUCĂ
LEUC Ion ) va asigura executarea prezentei decizii în
conformitate cu legisla
gislaţia în vigoare.
3. Prezenta decizie întra în vigoare la data adoptării.
adopt
4. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisie consultative de specialitate
pentru problemele de drept şi etică ( Preşedinte
edinte dl Maican Ion ) .

Preşedintele şedinţei

___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

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

LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Bogaci Natalia
Gur Zorina
Gură
Gurău
Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

DECIZIE
Din_____ aprilie 2016

Proiect
Nr.____

Cu privire la modificarea orarelor
de circulaţie a unor rute regulate
În conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, pct.35 al Regulamentului transportatorilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului RM nr 854 din 28.07.2006, demersurile depuse de către „S.R.L Incotrans”
„S.R.L Tranzitprim”,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă modificarea orarului de circulaţie a rutei regulate Glodeni-Hîjdieni, cu regim de
deservire zilnic, deservită de către S.R.L „Incotrans” administrator Glavan Boris (demersul cu Nr.
5 din 26.01.2016, orarul rutei, se anexează).
2. Se aprobă modificarea orarului de circulaţie a rutei regulate „Glodeni-Moara Domnească”, cu
regim de deservire zilnic, deservită de către S.R.L „Incotrans” administrator Glavan Boris
(demersul cu Nr. 4 din 26.01.2016, se anexează).
3. Se aprobă modificarea orarului de circulaţie a rutei regulate „Buteşti-Glodeni”, cu regim de
deservire zilnic, deservită de către S.R.L „Tranzitprim” administrator Cucuşciuc Petru (demersul
din 28.01.2016, orarul rutei, se anexează).
4. Se aprobă modificarea orarului de circulaţie a rutei regulate „Ciuciulea-Glodeni”, cu regim de
deservire zilnic, deservită de către S.R.L „Tranzitprim” administrator Cucuşciuc Petru (demersul
din 28.01.2016, orarul rutei, se anexează).
5. Președintele comisiei raionale pe problemele transporturilor rutiere de personae și bagaje în
raionul Glodeni, d-l Veaceslav BOUBĂTRÎN, va informa în termen de 10 zile organul de
specialitate al administrației publice centrale despre decizia adoptată.
6. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate______________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar al SCGCD
Specialist principal în problemele juridice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

____________
Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

BOUBĂTRÎN Veaceslav
Bodean Aureliu
Gurău Zorina
Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

Proiect
Din_____ aprilie 2016
Nr.____
DECIZIE
Cu privire la modificarea
unor decizii a Consiliului raional Glodeni
În conformitate cu art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006,
art.59–63, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și
locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Codul transporturilor rutiere aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014, Deciziilor
Consiliului raional Glodeni nr.10/24 din 17.09. 2015; nr.11/29 din 26.11.2015; nr.9/5 din 04.09. 2015,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă modificarea pct.1 al Deciziei Consiliului raional Glodeni, nr.10/24 din 17 .09.2015 „Cu privire la
retragerea dreptului agentului transportator în deservirea rutelor regulate, aprobarea modificării
graficului de circulaţie a rutei regulate „Iabloana-Glodeni” după cum urmează:
- Textul „Glodeni - com.Camenca” se substituie prin textul, „ Buteşti-Glodeni ” în continuare se citește
după text .
2. Se aprobă modificarea pct. 1.2. al Deciziei Consiliului raional Glodeni, nr.11/29 din 26 .11.2015 „Cu privire
la atribuirea dreptului agentului transportator în deservirea rutelor regulate” după cum urmează:
- Textul „Glodeni-Camenca” se substituie cu textul „Buteşti-Glodeni” în continuare se citește după text .
3. Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni, nr.9/5 din 04.09. 2015 „Cu privire la
modificarea componenţei nominale a comisiei raionale pe problemele transporturilor rutiere de persoane
şi bagaje”, aprobată prin decizia consiliului raional Glodeni nr.2/2 din 07.05.2012 după cum urmează:
- Textul „ Bodean Aureliu-specialist principal în problemele gospodăriei comunale, elaborării și
implimentării proiectelor investiționale” se substituie cu textul” „ Cobîlaş Constantin-specialist în
problemele de drumuri publice” în continuare se citește după text .
4. Președintele comisiei raionale pe problemele transporturilor rutiere de personae și bagaje în raionul
Glodeni, Dl. Veaceslav BOUBĂTRÎN, va informa în termen de 10 zile organul de specialitate al
administrației publice centrale despre decizia adoptată.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate___________________________________________________________________

Preşedinte al şedinţei

_________________

Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:

Pelin Vasile

Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar al SCGCD
Specialist principal în problemele juridice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

LEUCĂ Ion

BOUBĂTRÎN Veaceslav
Bodean Aureliu
Gurău Zorina
Pelin Vasile

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ
МД 4901, г Глодень,
ул.Суверанитэций,2
Тел 2-20-58
факс 2-20-57
E-mail: secret_cons@land.ru

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI
MD 4901, or. Glodeni,
str.Suveranitaţii,2
Tel. 2-20-58
fax 2-20-57
E-mail: secret_cons@land.ru

proiect
DECIZIE
Cu privire la completarea statelor de personal a
Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Glodeni
În conformitate cu art.43 al Legii privind administrația publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 , art 4 al Legii Ocrotirii Sănătății nr.411 –XIII
din 28.03.1995, Ordinul Ministerului Sănătății nr.46 din 05.02.2016 ”Cu privire la
modificarea și completarea Ordinului MS nr.695 din 13.10.2010 ” Cu privire la
Asistența Medicală Primară din Republica Moldova ”,”Regulamentului Instituției
Medico Sanitare Publice ”Centrul de Sănătate Glodeni” aprobat prin decizia
Consiliului raional nr 6/31 din 16 noiembrie 2012, coordonat cu Ministerul
Sănătății ,nr. 1241 din 10.12.2012, înregistrat Camera Înregistrării de Stat nr.
1007602013413 din 19.12.2013;
Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se completează statele de personal a Instituției medico Sanitare Publice
Centrul de Sănătate Glodeni începînd cu 01.05. 2016 cu următoarele funcții.
(anexa nr 1).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie
Comisiei
consultative de specialitate pentru protecţia socială , sănătate publică şi muncă (dnului Vladimir Maican).
Inițiatorul proiectului:
Președintele r-nului Glodeni
Vicepreședintele r-nului Glodeni
Coordonat :
Directorul IMSP CS Glodeni
Specialist principal în probleme juridice
Avizat :
Secretarul Consiliului raional Glodeni

Ion Leucă
Oxana Albu
Viorica Ciobanu
Zorina Gurău
Vasile Pelin

Anexa nr.1
la proiect de decizie nr____
din____________________

Nr.

Codul funcției

1.

221201.04

2.

221201

3.

221201

4.

222102

Denumirea funcției
Specialist principal asistența
mamei și copil
Medic obstetrician ginecolog în
cabinetul de sănătate a
reproducerii
Medic pediatru consultant
Asitent medicalîn cabinetul de
sănătate a reproducerii

Nr.unități
1.0
1.0

1.0
1.0

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

DECIZIE
Din_____ aprilie 2016

Proiect
Nr.____

„Cu privire la încredințarea unei atribuții
Președintelui raionului Glodeni”
În scopul rezolvării operative a problemelor ce țin de Comisia raională pe
problemele transporturilor rutiere de personae și bagaje în raionul Glodeni, în
conformitate cu art. 43; art. 53 al Legii privind administrația publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Demersul Ministerului transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova nr. 02/8-1569 din 19.11.2015,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se încredințează Președintelui raionului Glodeni dreptul de emitere a
dispozițiilor privind organizarea transportului rutier de persoane prin
servicii regulate.
2. Președintele comisiei raionale pe problemele transporturilor rutiere de
personae și bagaje în raionul Glodeni, d-l Veaceslav BOUBĂTRÎN, va
informa în termen de 10 zile organul de specialitate al administrației
publice centrale despre decizia adoptată.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei
Consultative

de

specialitate__________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar al SCGCD
Specialist principal în problemele juridice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

_________________
Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

BOUBĂTRÎN Veaceslav
Bodean Aureliu
Gurău Zorina
Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

Proiect

DECIZIE
din ____ aprilie 2016

nr. ____

Foc Maria
Cu privire la demisia dnei Focşa
şi numirea în funcţie
ie dnei Vasilos Victoria
Luînd în consideraţie cererea de demisie dnei Focşa
Foc a Maria din 14.04.2016 şi Acordul în
scris al dnei Vasilos Victoria din 14.04.2016 , în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) , art.
74, art. 85 al Codului Muncii
uncii Republicii Moldova nr. 154-XV
154 XV din 28 martie 2003, conform
prevederilor art. 43, art. 53 al Legii privind administraţia
administra publicăă locală nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006, luînd în consideraţie
considera ie prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 8/13 din 09
decembrie
cembrie 2004 „ Cu privire la atribuţiile
atribu
încredinţate Preşedintelui
edintelui raionului de către
c
Consiliul
raional Glodeni ”
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptăă demisia dnei Focşa Maria din funcţia
ia de director al Întreprinderii Municipale
Publicaţia
ia periodică a Consiliului raional „Cîmpia Glodenilor” din data de 01.07.2016.
2. Se numeşte
te în funcţie
funcţie de director al Întrprinderii Municipale Publicaţia
Publica
periodică a
Consiliului raional „Cîmpia Glodenilor”
Gl
dna Vasilos Victoria începînd cu data de
01.07.2016.
3. Se propune directorului Întreprinderii Municipale Publicaţia
ţia periodică
periodic a Consiliului
raional „Cîmpia Glodenilor” dnei Vasilos Victoria săă numească dna Focşa Maria la
funcţia vacantăă de corespondent
corespondent în cadrul Întreprinderii Municipale Publicaţia
Publica periodică a
Consiliului raional „Cîmpia Glodenilor” din data de 01.07.2016.
01.07.2016
4. Preşedintele
edintele raionului Glodeni dl LEUCĂ
LEUC Ion va asigura încheierea contractului
individual de muncă pe durată determitată de 5 anii cu dna Vasilos Victoria prin
respectarea prevederilor Codului Muncii Republicii Moldova nr. 154-XV
154
din 28 martie
2003.
5. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisie consultative de specialitate
pentru problemele de drept şi etică ( Preşedintee dl Maican Ion ) .
Preşedintele şedinţei
ţei
ei
___________
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiatorul proiectului:
Preşedinte
edinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Specialist principal în problemele
resurse umane
Specialist
ecialist principal în problemele juridice
Avizat:
Secretar al Consiliului rational Glodeni

Pelin Vasile
LEUCĂ Ion

Bogaci Natalia
Gur Zorina
Gură
Gurău
Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

DECIZIE
din 22 aprilie 2016

nr.

Cu privire la premierea cu prilejul
Sfintelor Sărbători de Paşte
şte
Cu prilejul Sfintelor Sărbători
S
de Paşte , în conformitate cu art. 43 al Legii privind
administraţia publicăă 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, litera d), e) alin.
alin. (1) art. 111 al Codului muncii Republicii Moldova ( Legea nr.
154-XV
XV din 28 martie 2003 ),
) alin. (2) alin. (21 ) art. 8 al Legii cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptăă premierea cu prilejul Sfintelor Sărbători
S ători de Paşte
Paş în mărime de 600 lei
din contul economiei fondului salarizării
salariz
după cum urmează :
- LEUCĂ
Ă Ion
– Preşedinte
edinte al raionului Glodeni;
- ALBU Oxana
– Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni;
- ŢARIGRADSCHI
ARIGRADSCHI Victor – Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni;
- BOUBĂTRÎN
ĂTRÎN Veaceslav – Vicepreşedinte
edinte al raionului Glodeni.
2. Contabil – Şef dna Bucatca
Bucatca Maria va asigura executarea prezentei decizii în conformitate
cu prevederile legislaţiei
legislaţ în vigoare.
3. Controlul executării
ării
rii prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
pentru activităţi
ăţi economico financiare ( Preşedinte
Pre
dl Movilăă Ion ) .

Preşedintele şedinţei
ţei
ei

___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Specialist principal în problemele
resurse umane
Contabil – Şef
ef
Specialist principal în problemele juridice
Avizat:
Secretar al Consiliului rational Glodeni

LEUC Ion
LEUCĂ

Bogaci Natalia
Bucatca Maria
Gur Zorina
Gură
Gurău
Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

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

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

DECIZIE
din 22 aprilie 2016

nr. 2/

Cu privire la promovarea Dlui Agache Oleg
în funcţia de Şef Direcţie Agricultură şi Alimentaţie
Luînd în consideraţie faptul că dl. Agache Oleg, specialist principal în problemele
mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate în cadrul Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie
a obţinut în urma evaluărilor performanţelor profesionale (pentru anul 2014– calificativul
„foarte bine”, pentru anul 2015–calificativul „foarte bine”), în conformitate cu prevederile
art. 28 alin. (1) lit. b), art. 45 alin. (1), alin. (3) alin. (4) al Legii cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, conform prevederilor art.
43. art. 53 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Acordul scris a dlui Agache Oleg,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se promovează dl. Agache Oleg, din funcția de specialist principal în problemele mecanizării şi
prestării serviciilor mecanizate în cadrul Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie din subordinea
Consiliului raional Glodeni (fpe), într-o funcţie publică superioară de Şef Direcţie Agricultură şi
Alimentaţie (fpc).
2. Preşedintele raionului va asigura executarea prezentei decizii în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
3. Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării.
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept și etică (președinte dl. Maican Ion).

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiatorul proiectului:

___________
Pelin Vasile

Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Specialist principal în problemele
resurse umane
Specialist principal în problemele juridice
Avizat:

LEUCĂ Ion
BOUBĂTRÎN Veaceslav
Bogaci Natalia
Gurău Zorina

Secretar al Consiliului rational Glodeni

Pelin Vasile

Nota explicativă
la proiectul deciziei Consiliului raional
“Cu privire la promovarea dlui Agache Oleg”
În conformitate cu art. 45 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008:
(1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei
funcţii publice superioare celei exercitate.
(2) Promovarea funcţionarului public într-o funcţie publică superioară se face în
bază de merit.
(3) Promovarea funcţionarului public se efectuează în temeiul actului
administrativ corespunzător de numire emis de către conducătorul autorităţii
publice respective, avînd acordul scris al funcţionarului public.
(4) Poate fi promovat într-o funcţie publică superioară funcţionarul public care a
obţinut în urma evaluării performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la
ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele 2 evaluări şi care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 27.

(Extras din Legea cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI
din 04 iulie 2008 cu modificările ulterioare)

