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D E C I Z I E    nr. 2-1 

 

din 24 mai 2018        

Cu privire la completarea unei anexe 

 

În conformitate cu prevederile art.46 al Legii Republicii Moldova privind 

Administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, art. art. 61-63 al Legii 

nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi a altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întru  executarea prevederilor p.III al deciziei  nr. 1-5 din 22 februarie 

2018 Cu privire la aprobarea Planului operaţional de acţiuni actualizate pentru anul 

2018 întru realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Şoldăneşti pentru 

anii 2015-20120, Consiliul raional DECIDE: 

I. Se completează Anexa la decizia nr. 1-5 din 22 februarie 2017 Cu privire 

la aprobarea Planului operaţional de acţiuni actualizate pentru anul 2018 

întru realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Şoldăneşti 

pentru anii 2015-2020 cu acţiuni din domeniul salubrităţii şi sistemului 

energetic şi va avea următorul cuprins: se anexează. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 
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Anexă 

  la decizia nr.2-1 din 24 mai 2018 

 
Suplimentarla Planul operaţional actualizat pentru anul 2018 a ,,Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului 

Şoldăneşti pentru anii  2015-2020” 

Obiectiv 

strategic 

Măsura 

preconizat

ă 

Denumirea 

activităţii 

Costul 

activităţii (mii 

lei)/unităţi 

măsură 

a.2015-2020 

Sursa 

de 

finanţa

re 

               Sursa de finantare Responsabili 

2018 Bugetu

l local 

Bug. 

raional 

Bug.

de 

stat 

Alte 

 surse 

Sectorul Energetic 

Planul 

investiţio

nal pentru 

sectorul 

energetic 

an. 2018 

Reconstrucţ

ia liniilor 

electrice 

(LEA – 

10kw, LEA 

– 0,4kw) 

Implementare

a planului de 

acţiuni (15,82 

km) 

3592,37 mii 

lei 

SA 

“RED 

NORD” 

3592,37 

mii lei 

   3592,37 

mii lei 

SA “RED 

NORD” 

Reconstrucţ

ia şi 

montarea 

PT 

Implementare

a planului de 

acţiuni (4 

unităţi) 

200 mii lei SA 

“RED 

NORD” 

200 mii 

lei 

   200 mii 

lei 

SA “RED 

NORD” 

Montarea 

reclouzelor, 

separatoarel

or, 

panourilor 

de 

distribuţie 

Implementare

a planului de 

acţiuni (3 

unităţi) 

781 mii lei SA 

“RED 

NORD” 

781 mii 

lei 

   781 mii 

lei 

SA “RED 

NORD” 

Reconstrucţ

ia 

schimbarea 

branşament

elor şi 

contoarelor 

de evidenţă 

Implementare

a planului de 

acţiuni (1341 

unităţi) 

2246,7 mii 

lei 

SA 

“RED 

NORD” 

2246,7  

mii lei 

   2246,7  

mii lei 

SA “RED 

NORD” 

Salubrizarea în localităţile rn.Şoldăneşti 

Extindere

a prestării 

serviciulu

i de 

evacuare 

a 

deşeurilor 

din 

localităţil

e 

raionului 

Lucrări de 

salubrizare 

Extinderea 

prestării 

serviciilor în 

8 primării: 

Alcedar 

Poiana 

Vadul-Raşcov 

Parcani 

Fuzăuca 

Răspopeni 

Găuzeni 

Chipeşca 

 

SA 

“Salubrizare” 

Şoldăneşti 

După 

caz 

-    - SA 

“Salubrizare

” Şoldăneşti 

Cr 

Şoldăneşti 

 

 Implementa

rea 

priectului 

Implementare

a priectului 

poligonului 

Primăria or. 

Şoldăneşti 

După 

caz 

-    - Primăria or. 

Şoldăneşti 

Cr 



poligonului 

(staţie de 

transfer) de 

acumulare 

şi 

prelucrare a 

deşeurilor 

sat Parcani 

(staţie de 

transfer) de 

acumulare şi 

prelucrare a 

deşeurilor sat 

Parcani 

or. 

Şoldăneşti 

SA 

“Salubrizare” 

Şoldăneşti 

Şoldăneşti 

SA 

“Salubrizare

” Şoldăneşti 

Reintegrarea conform Hotărîrii de Guvern Nr 400 din 25.04.2018 

Implemen

tarea 

obiectelor 

conform 

Hotărîrii 

de 

Guvern 

Nr. 400 

din 

25.04.201

8  

Implementarea 

obiectelor 

conform 

Hotărîrii de 

Guvern Nr. 

400 din 

25.04.2018 

1. Construcția 

sistemului de 

încălzire la 

casa de cultură 

Climăuții de 

jos 

 

2. 

Aprovizionarea 

cu apă potabilă 

și canalizare 

sat. Salcia 

 

3.Alimentarea 

cu apă a unui 

sector din sat. 

Poiana 

 

 

108,036 mii 

lei 

 

 

280,426 mii 

lei 

 

240 mii lei 

Buge

tul 

de 

Stat 

 

Buge

tul 

de 

Stat 

 

Buge

tul 

de 

Stat 

108,036 

mii lei 

 

280,426 

mii lei 

 

240 mii 

lei 

    Primăriile, 

SCGCD 
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D E C I Z I E  nr. 2-2 

din  24 mai 2018 

Cu privire la aprobarea Planului  măsurilor de pregătire  

a economiei şi  sferei sociale a raionului 

pentru activitate în perioada de toamnă - iarnă 2018-2019 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) lit.”j” al Legii privind 

Administraţia Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în vederea asigurării 

fiabile a economiei raionale şi creării condiţiilor optime de activitate în perioada de 

toamnă-iarnă  2018-2019, Consiliul raional DECIDE: 

I. Se aprobă Planul  măsurilor de  pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului 

pentru activitate în perioada  de toamnă - iarnă 2018-2019 (Anexa nr.1). 

II.Se aprobă componenţa Comisiei pentru organizarea şi monitorizarea  pregătirii 

sferii sociale către activitatea în perioada de toamnă - iarnă 2018-2019 (Anexa nr. 2). 

III. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor comisiei  din funcţiile deţinute 

atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi executate de persoanele desemnate în funcţiile 

respective, fără emiterea altei decizii. 

IV.Se pune în sarcina Comisiei raionale, să coordoneze realizarea măsurilor de 

pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului pentru perioada de toamnă - iarnă 

2018-2019. 

V. Se obligă şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional, se recomandă şefilor 

serviciilor desconcentrate, primăriilor, să asigure pregătirea pentru  funcţionarea 

normală a instituţiilor şi organizaţiilor în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019, 

conform planului de măsuri şi să ţină la control permanent realizarea lor. 

VI. Asigurarea executării prezentei Decizii se pune în sarcina  preşedintelui   

raionului.  

VII.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina CCS  ”Protecţia 

mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport”. 

  Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

  Contrasemnat: 

    Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 
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Anexa nr.2 

La decizia nr. 2-2  din  24.05.2018 

Componenţa 

comisiei pentru organizarea şi monitorizarea pregătirii economiei şi    

sferei sociale a raionului către perioada de toamna-iarna 2018-2019 

 

1. Preşedintele comisiei        - Svetlana Rotundu, preşedintele raionului 

2.Vicepreşedintele comisiei  - Nina Florea, vicepreşedintele raionului 

3.Secretarul comisiei            - Galina Nani, şef secţie economie 

Membrii comisiei:              

4. Victor Iurcu, şef SCGCD 

5. Nicolai Mîndru, şef Direcţie Învăţămînt 

6. Valentina Rotaru, şef interimar al  Secţiei cultură     

7. Constantin Balanici, şef IMSP CS   Şoldăneşti   

8. Veaceslav Palii, director IMSP Spitalul raional Şoldăneşti       

9. Vadim Rusu, şef Direcţie Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi Copilului   

10. Lilian Cazac, şef SSE 

11.Anton Pozdirca, consilier raional, preşedintele CCS  ”Protecţia mediului, 

construcţii, amenajarea teritoriului şi transport”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Anexa nr.1 din 24.05.2018 

 

Planul de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei sociale pentru 

activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019 

Nr

. 

d/o 

Denumirea măsurilor 
Termenul 

executării 
Responsabili 

1. Solicitarea şi prezentarea informaţiei 

privind necesităţile de resurse 

energetice pentru instutuţiile bugetare în 

perioada de toamnă-iarnă 2018-2019. 

Iunie 2018 

 

Consiliul raional, secţia economie, 

Autorităţile administraţiei publice locale 

2. Totalizarea şi stabilirea necesităţilor de 

resurse energetice a instituţiilor 

bugetare pentru sezonul rece 2018-

2019. 

Iunie 2018 

 

Consiliul raional 

secţia economie 

3. Pregătirea documentelor  de licitaţie cu 

privire la achiziţionarea resurselor 

energetice şi prezentarea lor la Agenţia  

Achiziţii Publice pentru a fi publicate în 

Buletinul Achiziţiilor Publice. 

Iunie 2018 

 

Consiliul raional 

secţia economie 

 4. Anunţarea şi desfăşurarea licitaţiei cu 

privire la achiziţionarea resurselor 

energetice pentru sezonul de încălzire 

2018-2019. 

Iulie 2018 

 

Consiliul raional 

secţia economie , Autorităţile administraţiei 

publice locale 

5. Încheierea şi aprobarea contractelor de 

achiziţie a resurselor energetice în urma 

licitaţiei desfăşurate.  

Iulie-

august  

2018 

Autorităţile administraţiei publice locale  

 6. Monitorizarea procesului de 

achiziţionare a resurselor energetice. 

permanent 

pe 

parcursul 

perioadei 

conform 

contractel

or 

încheiate 

Consiliul raional 

secţia economie, Autorităţile administraţiei 

publice locale, agentul economic. 

7. Constituirea  comisiei pentru  

organizarea,  monitorizarea şi controlul 

pregătirii instituţiilor bugetare către  

sezonul rece a anului. 

24.05.201

8              

Consiliul raional 

 

8.  Monitorizarea şi controlul pregătirii 

instituţiilor bugetare către sezonul rece 

Iunie-

eptembrie 

SCGCD, DÎ,DASPFC,APL 



a anului 2018 

9. Achiziţionarea resurselor energetice 

pentru instituţiile de învăţămînt 

Mai – 

iunie2018 

DÎ, Managerii şcolari 

10 Îndeplinirea măsurilor ce ţin de 

conservarea energiei şi economisirea 

resurselor energetice , care vor contribui 

la reducerea nivelului de consum al 

acestora  

Iunie – 

august 

2018 

Managerii şcolari 

11.  Revizuirea şi reparaţia centralelor 

termice şi a sistemelor de încălzire la 

toate instituţiile de învăţămînt 

August 

septembrie

2018 

APL. DÎ, 

SCGCD 

12. Reparaţia acoperişurilor, curăţarea 

subsolurilor, revizuirea sistenelor 

inginereşti la blocurile locative din 

or.Şoldăneşti 

Iulie-

septembrie  

2018 

Primăria oraşului, Regia –Apă, SCGCD, 

Asociaţiile locatarilor 

13. Revizuirea fîntînilor de canalizare, 

fîntînilor arteziene, turnurilor de apă, 

sistemelor de aprovizionare cu apă. 

August-

Septembri

e  

2018 

Primăriile localitatilor, Regia-Apă, SA 

Salubritate, SCGCD 

14. Monitorizarea lucrărilor de reparaţie a 

reţelelor telefonice 

August-

septembrie  

2018 

SA „Moldtelecom, Fil.Şoldăneşti, SCGCD 

15. Monitorizarea lucrărilor de reparaţie a 

reţelelor electrice 

Iulie-

septembrie  

2018 

RED-NORD, fil. Şoldăneşti, SCGCD 

16. Desfăşurarea lucrărilor de reparaţie şi 

profilaxie a instalaţiilor, gazoductelor 

care sunt contactate pentru exploatare 

 Iulie-

septembrie  

2018 

S.A „Orhei-Gaz”, Fil.Şoldăneşti, SCGCD 

17. 

 

Efectuarea reviziei şi reparaţia 

cazanelor din cazangerii, spălarea 

sistemelor de încălzire din toate 

instituţiile de învăţămînt şi educaţie din 

raion 

August-

septembrie  

2018 

Institutiile de invatamint 

DÎ, APL, SCGCD 

18. Revizuirea şi reparaţia apeductelor, 

sistemelor de canalizare 

Pînă la 

15.09.201

8 

Primăriile localitatilor,Regia-Apă, SA 

Salubritate, SCGCD 

19. Efectuarea reparaţiei tehnicii, 

procurarea şi 

depozitarea materialelor antiderapante 

pentru întreţinerea drumurilor 

August-

octombrie  

2018 

SCGCD, SA “Drumuri 

Soroca”fil.Şoldăneşti 



20. Încheierea contractelor cu agenţii 

economici, care dispun de tehnică 

specială (buldozere, exavatoare) pentru 

curăţirea drumurilor de zăpadă în timpul 

iernii 

15.10. – 

30.10. 

2018 

Primăriile, 

SA “Drumuri Soroca”fil.Şoldăneşti, DAA, 

SCGCD 

21. Atestarea responsabililor cazangeriilor 

pe gaze de la instituţiile bugetare 

Septembri

e 2018 

SCGCD 

22. Instituţiile de învăţămînt: 

1.Finisarea sălii sportive la gimnaziul s. 

Răspopeni - 500 mi ilei 

2.  Reparaţia gimnaziului în 

s.Olişcani.Termoizolarea peretilor 

blocului B – 1000 mii lei 

3.Reparaţia  blocului sanitar şi sălii 

festive la Liceului teoretic „Ştefan cel 

Mare” or. Şoldăneşti – 2000  mii lei 

4. Reparatia salii de festivitati „Ştefan 

cel Mare” or. Şoldăneşti – 350  mii lei 

5.Reparaţia  la gimnaziul  s. Cotiujenii 

Mari. – 1000 mii lei 

6.Termoizolarea peretilor blocului de 

studiis. Cotiujenii Mari – 1100 mii lei 

7. Reparatia salii festive gimnaziu s. 

Samascani – 120  mii lei  

 8.Reparaţia acoperişului la galerie gim. 

D.Matcovschi,s.V.Raşcov – 415  mii lei 

9. Reparaţia  gim.s.Alcedar, Bloc 

sanitar – 280  mii  

10. Constructia sălii sportive la  

gim.,,A.Grosu,, s.Dobruşa – 400  mii lei 

11Finisarea reparatiei salii sportive 

s.Cobilea 120  mii  

12.Renovarea sistemului electric 

s.Pohoarna – 250 mii lei 

13.Anveloparea grădiniţei Andrieş 

or.Şoldăneşti - 2000  mii lei 

14.Schimb.geamurilor la gr.Mărţişor şi 

repar.holului - 1200  mii lei   

15.Reparaţ.blocului alim.şi canalizarea 

la gr.s.Olişcani – 120  mii lei 

16.Reparaţia gr.de copii din s.Rogojeni 

- 200  mii lei 

17.Elaborarea proiectului reparaţiei 

 

Iunie – 

octombrie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăriile,  

SCGCD, DÎ, Conducătirii instituţiilor vizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



capitale a gr.din s.Găuzeni – 680  mii  

18.  Reparaţ.ia capitala a gradinitei 

s.Raspopeni – 4500  mii lei 

19.  Reparaţia gardului la gr.Pohoarna – 

280  mii lei 

23. Reparaţia şi întreţinerea drumurilor 

publice  şi locale: 

 Reparaţia şi întreţinerea 

drumurilor publice pe anul 2018 

în raionul Şoldăneşti 

Drumuri regionale – 47 mln lei 

Drumuri locale de nivelul I – 

4413,5 mii lei 

Drumuri locale de nivelul II – 

6523,1 mii lei 

 

 

Mai – 

septembrie  

Mai – 

octombrie  

Mai - 

octombrie 

SA Drumuri Soroca 

(ASD Chisinau) 

SCGCD 

24. Promovarea şi implementarea 

proiectelor investiţionale în 

infrastructură de GAZODUCTE 

1.Gazoduct presiune inalta  Cusmirca-

Salcia-Cot – 9000 mii lei 

2. Gazoduct presiune inalta Cusmirca –

Vadul –Rascov-Socola – 1100 mii lei 

3. Gazoduct presiune inalta  Mihuleni-

Alcedar-Curatura – 7000 mii lei 

4.Gazoduct presiune inalta  Samascani-

Fuzauca – 3000 mii lei 

August –

decembrie 

2018 

Primariile, SCGCD 

25. Promovarea şi implementarea 

proiectelor investiţionale în 

infrastructură de  

ILUMINARE STRADALĂ 

1. Iluminarea stradală în s. Alcedar – 

200 mii lei 

2.  Iluminarea stradală în s. Cobilea – 

200 mii lei 

3.Iluminarea stradală în s.Salcia – 200 

mii lei 

4. Iluminarea stradala .Şipca – 150 mii 

lei 

5.Iluminarea stradală în s.Climăuţii de 

Jos – 200 mii lei 

6. Iluminarea stradală în s.Olişcani – 

200 mii lei  

Iunie- 

septembrie 

2018 

Primariile, SCGCD 



7.Iluminarea stradală în s.Rogojeni – 

465 mii lei 

8.Extinderea iluminării stradale 

s.Chipeşca – 150 mii  

9.Iluminarea stradală în s.Raspopeni – 

150 mii lei 

10.Iluminarea stradală în or.Şoldăneşti – 

6500 mii lei 

11.Iluminarea proiectului s.Gauzeni – 

600 mii lei 

26. Verificarea surselor de încălzire la 

beneficiarii serviciilor, la persoanele în 

etate şi familiile vulnerabile  

Septembri

e – 

octombrie 

2018 

Direcţia Asistenţă Socială şi protecţie a 

Familiei şi Copilului 

27. Organizarea reparaţiei surselor de 

încălzire  a locuinţelor persoanelor, care 

se află la evidenţa serviciilor sociale 

August – 

octombrie 

2018 

Direcţia Asistenţă Socială şi protecţie a 

Familiei şi Copilului, APL 

28. Organizarea asigurării cu material 

pentru încălzire a locuinţelor  bătrînilor 

singuratici, persoanelor în etate, 

invalizilor 

Septembri

e – 

octombrie 

2018 

Direcţia Asistenţă Socială şi protecţie a 

Familiei şi Copilului, APL 

29. Reparaţia clădirii la Azilul pentru 

bătrîni-38,9 mii lei 

Octombrie 

2018 

Direcţia Asistenţă Socială şi protecţie a 

Familiei şi Copilului, APL 

30. Reparaţia curentă şi ermetizarea 

depozitelor şi încăperilor destinate 

păstrării producţiei agricole pentru  

perioada de iarnă 

Septembri

e – 

octombrie 

2018 

Agenţii  economici, DAA 

 

31. Reparaţia curentă şi ermetizarea  

încăperilor destinate reparaţiei tehnicii 

agricole şi  angajaţilor ocupaţi la aceste 

lucrări . 

Octombrie 

– 

noiembrie 

2018 

Agenţii  economici, 

DAA 

32. Reparaţia curentă şi ermetizarea  

încăperilor  pentru  animale şi  a  

punctelor  de  însămînţare artificială a 

bovinelor  pentru   sezonul  rece 

August – 

octombrie 

2018 

Agenţii  economici, 

deţinătorii de animale,  

DA 

33. Asigurarea tuturor încăperilor cu 

destinaţie agricolă şi postrecoltare cu 

utilaj şi echipament antiincendiar 

conform condiţiilor legislative în 

vigoare 

Permanent Agenţii  economici, 

SSE,DAA 

34. Efectuarea  măsurilor  profilactice  de 

combatere  a  bolilor  infecţioase 

Septembri

e- 

Agenţii  economici ,   

DAA 



Descifrarea abrevierilor 

SCGCD – Secţia Construcţie  Gospodărie Comunală şi Drumuri 

DÎ  -- Direcţia Învăţămînt 

SA --  Societatea pe Acţiuni 

DAA – Direcţia Agricultură şi Alimentaţie 

SSE – Secţia Situaţie Excepţională 

DASPFC – Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului < APL – Administraţia 

Publică Locală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 necesare  pentru  trecerea  şeptelului  de  

animale  la  perioada  de  iarnă 

noiembrie 

2018 

35. Efectuarea lucrărilor de protecţie a  

livezilor tinere  de rozătoare în perioada 

de iarnă 

Octombrie 

– 

noiembrie 

2018 

Agenţii  economici ,   

DAA 

36. Asigurarea culturilor de toamnă, în 

deosebi a rapiţei, de riscul îngheţurilor 

in perioada de iarnă 

Noiembrie 

– 

decembrie 

2018 

Agenţii  economici ,   

DAA 
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DECIZIE nr. 2-3 

din 24  mai 2018  

 Cu privire la alocarea mijloacelor 

  din Fondul de rezervă   

 

 În temeiul art.46 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală şi conform Regulamentului privind privind 

formarea şi utilizarea Fondului de rezervă al administraţiei publice locale, aprobat 

conform p.2.7 al Deciziei Consiliului raional Şoldăneşti nr.5-14 din 08.12.2016 

„Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017”, Consiliul raional  

DECIDE: 

 

I. De aprobat Dispoziiile Preşedintelui raionului:  

- nr. 9 din 03.03.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă” 

privind alocarea a 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Doroş 

Mariana pentru organizarea funerariilor soţului Ion; 

- nr. 12 din 04.04.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă” 

privind alocarea a 8,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic angajaţilor 

Secţiei situaţii excepţionale Şoldăneşti şi a Posturilor salvatori şi pompieri 

Cotiujenii Mari şi Vadul Raşcov cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua 

salvatorilor şi pompierilor; 

 - nr. 15 din 10.04.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă” 

privind alocarea a 10,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic membrului 

selecţionatei Republicii Moldova de lupte libere Lefter Radu din satul Cobîlea 

pentru compensarea parţială a cheltuielilor de deplasare în perioada 25-30 aprilie 

2018  la Campionatul european între cadeţi în oraşul Kiev (Ukraina); 

- nr. 16 din 10.04.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă” 

privind alocarea a 10,0 mii lei IMSP „Centrul de sănătate Şoldăneşti” pentru 

achiziţionarea amestecurilor lactate pentru copiii din familii social vulnerabile cu 

alimentaţie artificială sau mixtă. 

II.De alocat 16,0 mii lei, inclusiv: 

a) Consiliului raional 1,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Ţurcan Nina din satul Salcia pentru tratament medical. 

 



b) Consiliului raional 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Belous Liudmila din oraşul Şoldăneşti pentru 

tratamentul medical al feciorului Alexandru. 

c) Consiliului raional 1,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-lui Buruian Serghei din satul Salcia pentru tratament 

medical. 

d) Consiliului raional 1,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Snigur Maria din satul Dobruşa pentru tratament 

medical. 

e) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Prisacari Irina din satul Cobîlea pentru tratament 

medical. 

f) Consiliului raional 1,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Prisacari Parascovia din satul Cobîlea pentru tratament 

medical. 

g) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-lui Moraru Grigore din oraşul Şoldăneşti pentru 

compensarea parţială a cheltuielilor suportate la reparaţia unei 

fîntîni publice (la prezentarea documentelor confirmative). 

h) Consiliului raional 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-lui Odainic Sergiu din satul Vadul-Raşcov pentru 

compensarea parţială a cheltuielilor suportate la procurarea unui 

acumulator la scaunul cu rotile electric. 

 

III. Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la pp.1-2 ale prezentei Decizii 

din contul Fondului de rezervă. 

 

IV. Asigurarea executării prezentei Decizii se atribuie  Preşedintelui raionului. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 
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DECIZIE nr. 2-4 
                                                                 din  24 mai 2018 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor 

  din soldul disponibil 

 

              În temeiul art.43 al.(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi conform art.27 al Legii Republicii 

Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul 

raional Şoldăneşti 

 

DECIDE: 

 

I.. De alocat 5118,8 mii lei, inclusiv: 

   1)Consiliului raional 76,0 mii lei pentru achitarea datoriei la cotizaţia de 

membru al Euroregiunii „Nistru”. 

   2) Consiliului raional 5,0 mii lei pentru procurarea costumelor membrilor noi 

ai Fanfarei „Dumbrava”. 

   3) Consiliului raional 1,5 mii lei pentru verificarea devizului de cheltuieli la 

obiectul „Gazoduct cu presiune înaltă comuna Salcia – comuna Climăuţii de jos 

– comuna Vadul-Raşcov”. 

   4) Consiliului raional 1300,0 mii lei pentru construcţia obiectului „Gazoduct 

cu presiune înaltă comuna Salcia – comuna Climăuţii de Jos – comuna Vadul-

Raşcov”. 

   5) Secţiei administrativ-militare 87,1 mii lei pentru reparaţia interioară a 

încăperilor. 

   6) Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi  Copilului 169,5 mii lei 

pentru reparaţia încăperilor Azilului de bătrîni. 

   7) IMSP „Spitalul raional Şoldăneşti” 530,0 mii lei, inclusiv 500,0 mii lei 

pentru reparaţia capitală a încăperilor Secţiei reabilitare, 20,0 mii lei pentru 

realizarea Programului teritorial de control al tuberculozei, 10,0 mii lei pentru 

asigurarea Secţiei pediatrie cu amestecuri adaptate pentru hrana copiilor. 

  8) IMSP „Centrul de sănătate Şoldăneşti” 307,4 mii lei, inclusiv 200,0 mii lei 

pentru procurarea utilajelor medicale de laborator, 60,0 mii lei pentru asigurarea 

cu amestecuri adaptate pentru hrana copiilor, 37,0 pentru lucrări de reparaţie la 

OMF Şestaci, Cobîlea, Glinjeni, 10,4 mii lei pentru achitarea datoriei la lucrările 

de canalizare. 

 



  9) IMSP „Centrul de Sănătate Răspopeni” 157,4 mii lei, inclusiv 150,0 mii lei 

pentru procurarea utilajelor medicale, 7,4 mii lei pentru expertiza tehnică a 

clădirii OMF Găuzeni.   

 10) IMSP „Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari” 175,0 mii lei, inclusiv:150,0 

mii lei pentru reparaţia curentă a centrului, 25,0 mii lei pentru procurarea 

utilajelor medicale. 

11) IMSP „Centrul de Sănătate Vadul-Raşcov” 105,0 mii lei pentru reparaţia 

capitală a OS Socol. 

12) Consiliului raional 50,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la construcţia 

Bisericii sf. Dumitru în satul Rogojeni. 

 13) Consiliului raional 92,5 mii lei pentru achitarea contribuţiei la reparaţia 

capitală a Bisericii sf. Dumitru din satul Fuzăuca. 

  16) Consiliului raional 140,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la proiectul de 

iluminare stradală în satul Şipca. 

  17) Consiliului raional 70,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la reparaţia 

sălii de festivităţi în satul Mihuleni. 

  18) Consiliului raional 150,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la lucrările de 

extindere a apeductului în satul Răspopeni. 

  19) Consiliului raional 900,0 mii lei, inclusiv: 500,0 mii lei pentru pentru 

achitarea contribuţiei la proiectul de iluminare stradală în oraşul Şoldăneşti,  

100,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la procurarea unui set aparate de 

sonorizre la Căminul de cultură “G.Coşbuc” din oraşul Şoldăneşti şi  300,0 mii 

lei pentru finalizarea construcţiei sistemului de canalizare pe strada 31 August. 

  20) Consiliului raional 150,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la proiectul 

FEN de apă şi canalizare din satul Salcia. 

  21) Consiliului raional 200,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la proiectul de 

iluminare stradală în satul Sămăşcani. 

 22) Consiliului raional 300,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la construcţia 

unei anexe la grădiniţa de copii din satul Cuşmirca. 

 23) Consiliului raional 20,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la construcţia a 

două grupuri sanitare la grădiniţa de copii din satul Parcani. 

 24) Consiliului raional 30,0 mii lei pentru achitarea contribuţiei la reparaţia 

construcţiei auxiliare a Bisericii Schimbarea la faţă din satul Cobîlea. 

 25) Consiliului raional 75,4 mii lei pentru achitarea contribuţiei la procurarea 

monumentelor eroilor în satul Glinjeni. 

 26) IP „Gimnaziul Salcia” 27,0 mii lei pentru procurarea combustibilului pentru 

încălzire. 

II.Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la p.I alineatele 1)-25) ale 

prezentei Decizii în sumă de 5091,8 mii lei din contul soldului disponibil al 

bugetului raional, iar cele de la alineatul 26) în sumă de 27,0 mii lei din soldul 

disponibil al instituţiilor de învăţămînt a componentei şcolare. 

III. Asigurarea executării prezentei Decizii se asumă Preşedintelui raionului, dna 

Rotundu Svetlana. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 
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D E C I Z I E  nr.2-5 

 

                                                        din  24 mai 2018 

 

Cu privire la comasarea prin fuziune  

a Grădiniţei de copii „Licurici”  

cu Instituţia Publică Gimnaziul Salcia 

 

 

 În conformitate cu prevederile art., art.43, 46 al Legii privind Administraţia 

Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, temeiul art.15 (f); art.21 pct.1 al 

Codului Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014, art.14 alin.(2), art.9 alin.(4) lit.g) din 

Legea NR. 435-XVI din 28.12.2006 „ Privind descentralizarea administrativă”, 

Deciziei  Consiliului sătesc Salcia nr.7/1 din 30.11.2017 şi în  scopul utilizării 

eficiente a resurselor financiare alocate pentru organizarea procesului educaţional, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

 I. Se acceptă, începînd cu 1 iulie 2018, comasarea prin fuziune a  Grădiniţei 

de copii „Licurici” din s. Salcia cu Instituţia Publică Gimnaziul Salcia cu fondarea 

ulterioară a Instituţiei Publice  Complexul Educaţional Gimnaziul-grădiniţă Salcia. 

 II. Instituţia Publică Complexul Educaţional Gimnaziul-grădiniţă Salcia va fi 

finanţată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

         III.Direcţia Învăţământ  (dl.Mîndru N.): 

3.1 va constitui comisia de predare-primire a bunurilor materiale ale Grădiniţei 

„Licurici” de la balanţa administraţiei publice a comunei Salcia la balanţa 

Instituţiei Publice  Complexul educaţional  Gimnaziu-grădiniţă Salcia. 

3.2 va asigura angajarea personalului Grădiniţei de copiii „ Licurici”, conform 

legislaţiei în vigoare 

 V.Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dnei Rotundu 

Svetlana, preşedintele raionului Şoldăneşti. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 
 

 



 

 

 

Notă informativă 

la decizia nr.2-5 din 24 mai 2018 

 

„Cu privire la comasarea prin fuziune 

a Grădiniţei de copii „Licurici” 

cu  Instituţia Publică Gimnaziul Salcia 

 

 

 

  Reorganizarea/comasarea instituţiilor de învăţămînt şi educaţie din satul 

Salcia se realizează în temeiul art.15 (f); art.21 pct.1 al Codului Educaţiei nr.152 

din 17 iulie 2014, Deciziei  Consiliului sătesc Salcia nr. 7/1 din 30.11.2017 şi cu 

scopul optimizării cheltuielilor de întreţinere şi salarizare. 

 În IP gimnaziul  Salcia la moment îşi fac studiile 118 elevi(ponderaţi – 107 

elevi), inclusiv: 46 elevi din clasele I-IV (35 elevi ponderaţi) şi 72 elevi în clasele 

V-IX. Media elev/clasă este de 14,75.Media elev/clasă pe raion – 18,6.

 Grădiniţa din localitate a fost transferată în spaţiile libere ale gimnaziului, în 

urma reparaţiei capitale efectuate prin proiectulFondului de Investitii Sociale din 

Moldova câştigat de APL de nivelul I.  

         Copiilor li s-au creat condiţii  mai bune: căldură, WC interne, geamuri 

termopan, spaţii largi şi luminoase.  

        Reorganizarea instituţiilor de învăţământ din s. Salcia este  o condiţie 

obligatorie a Fondului de Investitii Sociale din Moldova întru reducerea 

cheltuielilor de înretinere a institutiei . 

 

Şef Direcţie Învăţămînt 

 

Nicolae Mîndru 
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D E C I Z I E  nr. 2--6 

                                                                                                               din 24 mai 2018 

Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din componenta raională 

a Direcţiei Învăţământ 

 În conformitate cu prevederile art.43, alin.1 al Legii privind Administraţia Publică Locală 

şi în baza Regulamentului privind repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională a 

Direcţiei Învăţământ aprobat prin decizia nr.5-6 a Consiliului raional din 29 noiembrie 2012, 

Consiliul raional DECIDE: 

 I. A aloca mijloace financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţământ în sumă de 

4 648 064lei următoarelor instituţii de învăţământ:  

1.1 IP liceul teoretic Cotiujenii Mari- 800 000 lei pentru termoizolarea blocului de studii nr.2   

1.2 IP liceul teoretic ”Ştefan cel Mare”  Şoldăneşti – 340 026  lei pentru reparaţia capitală a  

sălii de  festivităţi;    

1.3IP liceul teoretic ”A. Mateevici” Şoldăneşti – 342 342  lei pentru reparaţia cantinei; 

1.4IP gimnaziul Olişcani  - 2 300 000  lei pentru reparaţia faţadei blocului cu 3 etaje; 

1.5IP gimnaziul Sămăşcani  - 186 200 lei, inclusiv 165 700 lei pentru reparaţia cantinei , 6 500 

lei pentru procurarea utilajului frigorific şi 14 000 pentru procurarea unei uşi la muzeul şcolii; 

1.6IP gimnaziul Alcedar -    321 446 lei      pentru reparaţia grupului sanitar interior; 

1.7IP gimnaziul Pohoarna – 238 050 lei pentru modernizarea reţelelor electrice interioare; 

1.8  IP Complexul educaţionai Gimnaziul-grădiniţă „Mihai Volontir” Glinjeni –  

120 000 lei pentru schimbarea sistemului de încălzire, etajul II.  

II. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii dl. Mîndru Nicolae,  şef,  

Direcţia Învăţământ. 

III.Controlul executării prezentei decizii se atribuie CCS „Activităţi economico-financiare, 

agricultură, industrie şi comerţ”. 

 



 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notă informativă la proiectul de decizie nr.2- 6 din 24 mai 2018 

               În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 şi prevederilor 

Regulamentului privind repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională a Direcţiei 

Învăţământ, aprobat prin Decizia nr.5-6 a Consiliului raional din 29 noiembrie 2012,   propunem 

de a repartiza din componenta raională a Direcţiei Învăţământ surse financiare pentru 

următoarele instituţii de învăţământ: 

1. IP liceul teoretic Cotiujenii Mari  - 800 000   lei pentru termoizolarea blocului de studii nr. 

2. 

În perioada 2014-2017 s-au schimbat geamurile şi uşile, astefel s-au redus cheltuielile de energie 

cu 8-9%.S-a finisat proiectul ”Instalarea sistemului antiincendiar şi sistemului de ventilare”.  

Exteriorul blocului de studii nr.2 este într-o stare deplorabilă deoarece nu a fost reparat din anul 

construcţiei – 1973 şi necesită reparaţie capitală. Termoizolarea pereţilor clădirii ar rezolva 

problema eficienţei energetice (după calculele specialiştilor termoizolarea redice cheltuielile de 

energie cu circa 25-30%), nu se va depune condensat pe pereţi şi nu se va forma mucegai, se va 

schimba exteriorul clădirii, care va fi mai estetic. Din bugetul liceului pentru anul 2018 s-au 

planificat 185 500 lei. 

2.IP liceul teoretic ”Ştefan cel Mare”  Şoldăneşti – 340 026  lei  pentru reparaţia capitală a  

sălii  de festivităţi. 

   IP liceul teortic ”Ştefan cel Mare” este instituţie de învăţămînt de circumscripţie, în care îşi fac 

studiile elevi transportaţi cu autobuzele şcolare din satele Şipca, Mihuleni, Parcani, cât şi elevi 

din satele Olişcani, Şestaci.  Podeaua  şi scena de lemn a sălii de  festivităţi, putrezită şi găurită,  

pune în mare pericol viaţa şi sănătatea elevilor, dar în special, a elevilor din clasele primare, care 

se alimentează zilnic în sala de festivităţi, pentru că se utilizează şi în calitate de cantină a 

liceului. În părţile laterale ale scenei străbate vântul şi creează curenţi de aer, care provoacă 

îmbolnăviri serioase ale elevilor.  Iluminarea slabă a sălii creează un aspect întunecos şi sumbru, 

care influenţează negativ asupra trăirilor emoţionale ale elevilor în timpul pregătirii şi 

desfăşurării diferitor activităţi Necesită modernizare sistemul de ventilare şi antiincendiu a sălii. 

Crearea condiţiilor  optime  vor oferi siguranţă pentru viaţa şi sănătatea elevilor, vor contribui la 

motivarea elevilor de a se implica în activităţile organizate şi desfăşurate în incinta liceului, vor 

favoriza descoperirea şi promovarea talentelor elevilor, vor contribui esenţial  la desfăşurarea la 

nivel înalt a activităţilor extraşcolare. 

3. IP lceul teortic ”A. Mateevici” Şoldăneşti – 342 342 lei pentru reparaţia cantinei. IP lceul 

teortic ”A. Mateevici” Şoldăneşti este instituţie de învăţământ de circumscripţie în care îşi fac 

studiile copii din  satele Şipca, Mihuleni, Parcani, iar în clasele liceale elevi din mai multe sate 

din raion. Elevi claselor primare beneficiază de dejun gratuit. Condiţiile din cantina liceului  

trebuie îmbunătăţite: reparaţia pardosele, schibarea  faianţei în unele încăperi, construcţia 

tavanelor suspendate în sala de mese. În urma reparaţiei se va schimba şi aspectul estetic al 

cantinei. 

4. IP gimnaziul Olişcani -  2 300 000  lei pentru reparaţia faţadei blocului cu 3 etaje. Elevii din 

IP gimnaziul Olişcani (213 elevi) îşi fac studiile în 2 blocuri: un bloc cu 3 etaje şi un bloc cu  

etaje. În interiorul clădirii s-au efectuat reparaţii, dar exteriorul nu a fost reparat de la darea în 

exploatare a clădirii – anul 1979. Pe multe sectoare din cauza umezelii s-au descompus pereţii şi 



a rămas grosimea doar de 10-15 cm,  cade tencuiala de pe pereţi, ceea ce prezintă un enorm 

pericol pentru viaţa şi securitatea copiilor şi angajaţilor. Reparaţia faţadei cu termoizolarea 

pereţilor ar rezolva  problema conservării energiei termice şi diminuarea consumului de gaze 

naturale.La moment este realizat proiectul tehnic de execuţie a lucrărilor cu devizul de cheltuieli. 

Cheltuielile de proiectare (39 668,8 lei) au fost suportate de instituţia de învăţământ şi APL de 

nivelul I.Cheltuielile pentru expertiza proiectului (5000 lei) şi remunerarea  responsabilului 

tehnic de îndeplinirea lucrărilor vor fi suportate de IP gimnaziul Olişcani. 

5. IP gimnaziul Sămăşcani  - 186 200 lei : 165 700 lei pentru reparaţia cantinei ,6 500 lei pentru 

procurarea utilajului frigorific, 14 000 pentru procurarea unei uşi la muzeul şcolii. IP gimnaziul 

Sămăşcani –instituţie de circumscripţie în care îşi fac studiile şi  elevi din satul Fuzăuca. În 

gimnaziul Sîmăşcani sala de festivităţi  serveşte şi drept cantină, în care  se alimentează 140 de 

elevi.Pentru păstrarea produselor alimentare este necesar de a procura un congelator în bucătărie. 

Sala  de festivităţi/ sala de mese necesită reparaţie: schimbarea a 2 uşi şi un geam, tencuiala 

pereţilor. Construcţia tavanului suspendat  ar menţine căldura, ar face economie de energie 

termincă şi s-ar cheltui mai puţine gaze naturale la producerea ei. 

6. IP gimnaziul Alcedar -    321 446 lei      pentru reparaţia grupului sanitar interior. 

   Instituţia se şe limitează la un singur WC extern pe hazna fără pereţi separatori necesari. 

Amplasarea lui este la 140 m de blocul de studii. Elevii pe timp nevaforabil sunt nevoiţi să 

parcurgă această  distanţă, dar printre ei sunt şi elevi cu probleme locomotorii. Aceasta duce la 

faptul că în  perioada rece a anului mulţi copii suferă de boli şi infecţii sezoniere. În anul 2015 , 

cu contribuţia părinţilor şi angajaţilor, gimnaziul s-a racordat la sistemul de aprovizionare cu apă 

potabilă. Aceaata dă posibilitate de a renova grupurile sanitare interne, care ar soluţiona 

următoarele probleme: 

-reducerea numărului de îmbolnăviri sezoniere;   -accesul  mai leger al elevilor cu probleme 

locomotorii; 

-secţiunile separate  vor asigura int6imitatea elevilor; - cultivarea deprinderilor sanita-

igienice personale şi formarea deprinderilor corecte de igienă. 

7. IP gimnaziul Ponoarna  - 238 050 lei pentru modernizarea reţelelor electrice interioare. 

Modernizarea reţeleleor electrice interioare  învechite din blocurile A şi D  va duce la prevenirea 

unor posibile accidente precum şi va îmbunătăţi radfical iluminarea sălilor de clasă  şi va 

diminua riscul bolilor oftalmologice, va acţiona pozitiv asupra sănătăţii şi vieţii elevilor din 

instituţie. 

8. IP Complexul educaţionai Gimnaziul-grădiniţă „Mihai Volontir” Glinjeni –  

120 000 lei pentru schimbarea sistemului de încălzire, etajul II. Sistemul de încălzire este 

învechit şi necesită o renovare pentru crearea condiţiilor optime de studii  a elevilor în perioada 

rece a anului. 

Şef  Direcţie    Învăţămînt                     N. Mîndru 
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DECIZIE nr. 2-7   

 

       din 24 mai 2018 

 

Cu privire la conferirea gradului de 

 calificare unui funcţionar  public 

 

 

  În temeiul art.43 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, în conformitate  cu prevederile alin. (3) art. 33  din 

Legea nr.158-XVI din 04.07.08 “Cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public”, fişei de evaluare a funcţionarului public, notei informative,  

Consiliul Raional DECIDE 

 

I.Se conferă gradul de calificare imediat superior funcţionarului public de 

conducere din subordinea Consiliului raional după cum urmează: 

 

 consilier de stat clasa a II-a – dlui Rusu Vladimir, şef Direcţie 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului. 

 

II.Contabilulul-şef al direcţiei nominalizate va ţine cont de stipulările prezentei 

decizii la calcularea sporului la salariu angajatului vizat începînd cu 24 mai 

2018. 

 

III.Dna N. Leşanu, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului, va 

efectua inscripţiile necesare în carnetul de muncă al funcţionarului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 

 

 

 

 



 

Nota informativă 

la decizia nr.2-7 din 24.05.2018 Cu privire la conferirea gradului de calificare unui 

funcţionar  public 

/a  rezultatelor  evaluării anuale  a unui funcţionar public 

înaintată  spre luarea unei  decizii -  conferirea  unui grad de calificare superior / 

 

 

În conformitate  cu prevederile alin (3) art. 33  din Legea  nr.158/2008, 

conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a 

obţinut cel puţin calificativul de evaluare “bine” la 3 evaluări şi obţinerii 

calificativului de evaluare “foarte bine” la ultimele 2 evaluări, funcţionarului 

public i se poate conferi un grad de calificare ce îl depăşeşte pe cel  anterior cu un 

grad (alin.4)  art.33 din Legea nr.158/2008). 

În rezultatul evaluării anuale ale funcţionarului public pentru anii 2016 - 

2017 se propune de a se conferi gradul  de calificare imediat superior funcţionarilor 

publici după cum urmează: 

 

1. Dl Rusu Vladimir, ef DASPFCa obţinut următoarele rezultate: 

 

 anul  2016 – calificativul “ foarte bine” 

 

 anul  2017 – calificativul “foarte bine” 

 

 
 

 

 

 

       SRU ,Nadejda Leşanu 
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DECIZIE nr.2-8 

 

       din  24 mai 2018 

Cu privire la încetarea  

contractului individual de muncă 

 

 

 În temeiul art. 43 alin.(1) din Legea  privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, conform art. 81, alin.(3); art.82, lit.(f) din 

Codul Muncii al R. Moldova,  aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003 

şi  în baza contractului individual de muncă încheiat, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Încetează contractul individual de muncă nr.38-C din data de 25.06.2013 a 

dlui Veaceslav Palii, angajat în funcţie de director al IMSP Spitalul raional 

Şoldăneşti. 

II. Se asigură interimatul funcţiei de conducere vacante,  director interimar al 

IMSP Spitalul raional Şoldăneşti de către dl Veaceslav Palii, medic al 

cabinetului de transfuzie a sîngelui,   începînd cu data de 26.06.2018. 

III. Dl V. Palii, medic al cabinetului de transfuzie a sîngelui  pe perioada 

asigurării interimatului  funcţiei  de conducere, director interimar IMSP 

Spitalul raional Şoldăneşti, va primi salariul de funcţie stabilit titularului 

funcţiei  de conducere  vacante. 

IV.Contabilul – şef al instituţiei nominalizate   va ţine cont de stipulările 

prezentei decizii la calcularea salariului de director interimar al IMSP Spitalul 

raional Şoldăneşti dlui V. Palii, începînd cu data de 26.06. 2018,  în limita 

fondului de salarizare. 

V.Pe perioada asigurării interimatului funcţiei de conducere vacante,  

directorului interimar al IMSP Spitalul raional Şoldăneşti,  dlui V. Palii, medic 

al cabinetului de transfuzie a sîngelui  i se acordă dreptul  de prima semnătură şi 

aplicare a ştampilei pe actele financiare şi bancare. 

VI.Prezenta decizie va întra în vigoare începînd cu data de 25.06.2018. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 

 

mailto:consiliu@mtc-sd.md


 

 

Nota informativă 

 

la decizia nr.2-8 din 24 mai  2018 „Cu privire  la  încetarea contractului individual 

de muncă” 

 

 

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) al Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006, în temeiul art.2, lit.(b), art.6 al 

Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995. 

În contextul celor relatate, menţionăm că termenul contractului  individual 

de muncă nr.38-C din 25.06.2013 încheiat între CR în calitate de fondator al IMSP  

Spitalul raional Şoldăneşti şi directorul instituţiei nominalizate dl Veaceslav Palii 

va expira la data de 25.06.2018. 

Reieşind din cele relatate,  conform art.83, pct.4 din Codul muncii dacă, la 

expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată determinată, nici 

una dintre părţi nu a cerut încetarea lui şi raporturile de muncă continuă de fapt, 

contractul se consideră prelungit pe durată nedeterminată. 

Totodată, ca să se asigure buna desfăşurare activităţii IMSP Spitalul raional 

Şoldăneşti se propune de asigura interimatul acestei funcţii de către dl Veaceslav 

Palii. 

Din aceste considerente  enumerate mai sus a fost elaborat proiectul de 

decizie respectiv. 

 

  

Nadejda Leşanu, 

Specialist principal RU 
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D E C I Z I E    nr. 2-9 

 

        

                                                                                            din 22  februarie 2018 

Cu privire la casarea unor  

mijloace fixe 

 

În conformitate cu art. 43 alin. (1) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 şi prevederile p.4 lit. (a,c) al 

Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe 

aprobat prin HG nr. 500 din 12.05.1998 cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza demersului contabilului-şef şi urmare examinării procesului-verbal din 

25.04.2018 de casare a mijloacelor fixe întocmit de către Comisia de evaluare şi 

casare a mijloacelor fixe, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se permite casarea mijloacelor fixe conform registrului actelor mijloacelor 

fixe ce urmează a fi casate, anexa 1 

 

II. Contabilitatea Aparatului preşedintelui va exclude de pe cont  mijloacele 

fixe supuse casării conform legislaţiei în vigoare 

 

III. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează contabilul-şef al 

Aparatului preşedintelui, dna Rotari Alexandra. 

 

IV. Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului, 

dna S.Rotundu. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 
 

 



                         

Anexa nr 1 

La Decizia CR nr.    Din    

 

                                                        

 

A C T 

de trecere la perderi  a bunurilor materiale  

 

      In temeiul art.43 alin 1d a Legii privind APL nr 436-XVI din 28.12.2006, 

HGRM nr 688 din 09.10.1995,certificatelor eliberate de comisia de testare a 

bunurilor/SRL Electromic/si a proceselor verbale de casare a bunurilor materiale 

nu sunt in stare buna spre folosinta,uzura fiind de 100 %,dupa cum urmeaza: 

 

Calculator Workstation a.2007        31418013        13159.05 

 

 

Total                             13159.05 

 

 

 

 

 

 

 

 Presedintele raionului                            S.Rotundu 

 

          Contabil sef                                            A.Rotari 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa la dec. 2-9 din 24.05..2018 

 

 

 

 

Registrul 

actelor mijloacelor fixe ce urmeaza a fi casate 

 

N

d 

Denumirea   Nr. de 

inventa

riere 

Data 

punerii 

in 

functiun

e 

Costul 

de 

intrare

/valoar

ea 

initiala 

lei 

Valoa

rea 

rezid

uala/ 

rama

sa 

proba

bila 

lei 

Codul 

de 

clasifi

care 

Durat

a 

utiliza

re 

Amortizar

ea/uzura 

calculata,l

ei 

Valoa

rea 

conta

bila/d

e 

bilant 

lei 

Gradul 

amorti

zarii/uz

urii,% 

 

Note 

1 CalculaTO

R  

Workstati

on 

314180

13 

2007 13159,

05 

  10 ani 13159,05  %  
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DECIZIE nr. 2-10 
                                                                 din  24 mai 2018 

Cu privire la  modificarea   

şi completarea unor decizii 

 

În conformitate cu prevederile art., art. 43 (1) lit. „b”, 46 (1) al Legii nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală cu modificările şi completările 

ulterioare,, art., art. 59-63 al Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, în baza 

Hotărîrii Guvernului nr. 301 din 04 aprilie 2018 cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărîrii de Guvern nr.837 din 06 iulie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice,  Regulamentului privind 

modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii IMSP, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Sănătăţii nr.1038 din 23.12.2016, în baza proceselor-verbale din 02 martie 

2018 al Comisiei de evaluare şi validare a indicatorilor de performanţă şi examinârii 

demersurilor înaintate Consiliului raional de către conducătorii IMSP din raion, Consiliul 

raional DECIDE: 

I.Decizia nr. 1-21 din 22 februarie 2018 Cu privire la normele specifice ale IMSP 

Spitalul raional pentru anul 2018,  se modifică şi se completează după cum urmează:  

- după pct. II se întroduce un punct nou  cu următorul cuprins: 

III.Se stabileşte supliment la salariu pentru realizarea de către personalul de conducere 

ale IMSP Spitalul raional Şoldăneşti a indicatorilor de performanţă, începind cu 01 

ianuarie  2018, după cum urmează: 

nr.d/o Numele, prenumele Funcţia Supliment  în mărime 

de(%) 

1. Palii Veaceslav Director  50 % 

2.  Djurenco Ludmila Vicedirector  50 % 

3. Chihai Valentina Şef serviciu 

economic 

50 % 

4. Crangaci Galina Contabil-şef 50 % 

-  Punctele III şi IV vor deveni  respectiv IV şi V. 

II. Decizia nr. 1-22 din 22 februarie 2018 Cu privire la normele specifice ale IMSP CS 

Şoldăneşti pentru anul 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 

- P.II, în rubruca salariul de funcţie lunar al persoanalului de conducere :sub numărul 2-

suma  „8000” se substituie cu suma „8330”, sub numărul 3 suma „6500” se substituie cu 

suma „6770” şi va avea următorul cuprins:: 

 



nr.d/o Numele, prenumele Funcţia Salariul de funcţie lunar 

2 Ţurcan Lidia Şef adjunct CS în probleme 

medicale 

8330 

3.  Munteanu Vera Contabil-şef 6770 

-  P. III. Se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Se stabileşte, începînd cu 01 iunie 2018, personalului de conducere volumul de lucru prin 

cumul în limită de : 

1. Balanici 

Constantin 

Şef 0,25 funcţie de medic statician 

2.  Ţurcan Lidia Şef adjunct  0,25 funcţie medic de familie 

- după pct. III se întroduce un punct nou  cu următorul cuprins: 

IV.Se stabileşte supliment la salariu pentru realizarea de către personalul de conducere 

ale IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti a indicatorilor de performanţă, începind cu 01 

ianuarie  2018, după cum urmează: 

nr.d/o Numele. Prenumele Funcţia Supliment  în mărime de(%) 

1. Balanici Constantin şef 50 % 

2.  Ţurcan Lidia Şef adjunct CS în 

probleme 

medicale 

50 % 

3. Muntean Vera Contabil-şef 50 % 

 -  PuncteleIV şi V vor deveni  respectiv V şi VI. 

III. Decizia nr. 1-23 din 22 februarie 2018 Cu privire la normele specifice ale IMSP CS  

Cotiujeni Mari pentru anul 2018 se modifică şi se completează după cum urmează: 

- P.II, la rubruca salariul de funcţie lunar al persoanalului de conducere suma de „7000” 

se substituie cu suma „7290” şi va avea următorul cuprins: 

nr.d/o Numele. Prenumele Funcţia Salariul de funcţie lunar 

1. Negru              Maria şef 7290 

 -  P. III. Se modifică şi va avea următorul cuprins:  

Se stabileşte, începînd cu 01 iunie 2018,  dnei Negru Maria, şef al IMSP CS Cotiujenii 

Mari, volumul de lucru prin cumul în limită de 0,25 funcţie  medic de familie. 

-  după pct. III se întroduce un punct nou  cu următorul cuprins: 

IV.Se stabileşte supliment la salariu pentru realizarea de către personalul de conducere 

ale IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti a indicatorilor de performanţă, începind cu 01 

ianuarie  2018, după cum urmează: 

nr.d/o Numele. Prenumele Funcţia Supliment  în mărime 

de(%) 

1. Negru Maria şef 50 % 



-Punctele IV şi V vor deveni respectiv V şi VI. 
IV. Decizia nr. 1-24 din 22 februarie 2018 Cu privire la normele specifice ale IMSP 

Centrul de Sănătate Răspopeni pentru anul 2018,  se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

- P.II, la rubruca salariul de funcţie lunar al persoanalului de conducere suma de „7000” se 

substituie cu suma „7290” şi va avea următorul cuprins: 

nr.d/o Numele. Prenumele Funcţia Salariul de funcţie lunar 

1. Stratila Maia şef 7290 

-   P. III. Se modifică şi va avea următorul cuprins  

Se stabileşte, începînd cu 01 iunie 2018,  dnei Negru Maria, şef al IMSP CS Răspopeni, 

volumul de lucru prin cumul în limită de 0,25 funcţie  medic de familie  

- după pct. III se întroduce un punct nou  cu următorul cuprins: 

IV.Se stabileşte supliment la salariu pentru realizarea de către personalul de conducere ale 

IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni a indicatorilor de performanţă începind cu 01 ianuarie  

2018, după cum urmează: 

nr.d/o Numele. Prenumele Funcţia Supliment  în mărime 

de(%) 

1. Stratilă Maia şef 35 % 

-Punctele IV şi V vor deveni respectiv V şi VI. 

V.  Decizia nr. 1-25 din 22 februarie 2018 Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul 

de Sănătate Olişcani pentru anul 2018  se modifică şi se completează după cum urmează: 

- după pct. III se întroduce un punct nou  cu următorul cuprins: 

IV.Se stabileşte supliment la salariu pentru realizarea de către personalul de conducere ale 

IMSP Centrul de Sănătate Olişcani a indicatorilor de performanţă începind cu 01 ianuarie  

2018, după cum urmează: 

nr.d/o Numele. Prenumele Funcţia Supliment  în mărime de(%) 

1. Grăjdianu Mihail şef 50 % 

-Punctele IV şi V vor deveni respectiv V şi VI. 

VI. Decizia nr. 1-26 din 22 februarie 2018 Cu privire la normele specifice ale IMSP 

Centrul de Sănătate Vadul-Raşcov pentru anul 2018,  se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

-   P. III. Se modifică şi va avea următorul cuprins  

Se stabileşte, începînd cu 01 iunie 2018,  dnei Guţan Veronica, şef al IMSP CS Vadul-

Raşcov, volumul de lucru prin cumul în limită de 0,25 funcţie  medic de familie.  

 - după pct. III se întroduce un punct nou  cu următorul cuprins: 

IV.Se stabileşte supliment la salariu pentru realizarea de către personalul de conducere ale 

IMSP Centrul de Sănătate Vadul-Raşcov a indicatorilor de performanţă începind cu 01 

ianuarie  2018, după cum urmează: 

nr.d/o Numele. Prenumele Funcţia Supliment  în mărime de(%) 

1. Guţan Veronica şef 50 % 

-Punctele IV şi V vor deveni respectiv V şi VI. 

 

 

 



Preşedintele şedinţei                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 
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DECIZIE nr. 2-11 

         din 24 mai 2018 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate  

al Consiliului raional Şoldăneşti pentru  

trimestrul III al anului 2018. 

 

 În conformitate cu art. 43, alin. (1), lit. „j” a Legii privind Administraţia 

Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE: 

 I. Se aprobă Programul de activitate  al Consiliului raional Şoldăneşti pentru 

trimestrul III al anului 2018 (se anexează). 

II. Direcţiile şi secţiile Consiliului raional, vor elabora şi aproba programe proprii  

de acţiuni şi vor întreprinde măsuri concrete pentru realizarea lor.   

 III. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama dnei L. Vidraşco, 

secretar al Consiliului raional.   

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 

 

 

 



 

 

 

Anexă 

la decizia nr.2-11  din 24.05.2018 

Programul de activitate 

al Consiliului  raional Şoldăneşti pentru trimestrul III al anului 2018 

 

 Tematica luna Responsabil de executare 

 

Şedinţe ale  

Consiliului raional 

1.Cu privire la aprobarea executării 

bugetului raional pe I simestru al  

anului  2018 

2.Cu privire la activitatea Centrului de 

suport al tratamentului pacienţilor cu 

TB în condiţii de ambulator în perioada 

iunie 2017-iulie 2018 

 

August  

 

August  

 

Iu.Prisăcari, şef DF 

 

V.Palii, dir. IMSP spitalul 

raional Şoldăneşti 

Seminare  I Cu primarii din raion 

Tema:  

1.Cu privire la modul de transmitere în 

gestiune a bunurilor proprietate publică 

 II. Cu  secretarii primăriilor 

   Tema:  

 1. Cu privire la modificarea structurei 

–tip a fişelor de post 

 

2. Cu privire la modul de transmitere în 

gestiune a bunurilor proprietate publică 

3.Organizarea procesului de ordonare şi 

preluare a dosarelor din instituţiile 

surse de completare a fondului 

arhivistic. 

 

 

Iulie  

 

 

 

Iulie  

 

Iulie  

 

Iulie – august  

 

 

V.Coreţchi, Consultant-jurist 

al CR 

 

 

N.Leşanu, 

spec.princ.probleme resurse 

umane. 

V.Coreţchi, Consultant-jurist 

al CR 

 

N.Tihon, şef serviciu arhivă 



 

Alte activităţi 

 

Organizarea şi desfăşurarea 

manifestaţiilor  culturale. 

Conform 

programului de 

activitate aprobat 

de preşedintele 

raionului. 

 

Secţia Cultură, Tineret şi 

sport și APL 

 

Preşedintele 

Raionului         Svetlana Rotundu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     REPUBLICA  MOLDOVA     РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА  

 

CONSILIUL  RAIONAL                                                               РАЙОНHЫЙ  СОВЕТ            

              ŞOLDĂNEŞTI                ШОЛДЭНЕШТЬ 

 
        or. Şoldăneşti, st. 31 August, 1                    г. Шолдэнешть, ул. 31 Августа, 1 

   tel: (272) 2-26-50, fax: (272) 2-20-57 тел: (272) 2-26-50, фax (272) 2-20-57  
 

 

D E C I Z I E  nr. 2-12 

 

     din 24 mai 2018 

 

          Cu privire la mersul executării   Planului de acţiuni 

          privind implementarea Programului teritorial de control al tuberculozei 

pentru anii 2016-2020.  

 

 În conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) al Legii privind Administraţia 

Publică Locală, în temeiul Programului teritorial de control al tuberculozei 

pentru anii 2016-2020 aprobat prin decizia nr.2-33 din 23 martie 2017, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

I.A lua act de informaţia Cu privire la mersul executării Planului de acţiuni privind 

implementare Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016-

2020 prezentată de Svetlana Rusu, medic ftiziopneumolog, IMSP Spitalul raional 

Şoldăneşti. 

II. Se stabileşte şi  în continuare situaţia epidemiologică prin tuberculoză în raion 

ca problemă prioritară de sănătate publică. 

III. IMSP Spitalul raional va monitoriza situaţia epidemiologică prin tuberculoză şi 

realizarea prevederilor Planului de acţiuni  cu privire la masurile de profilaxie   si 

control a tuberculozei în raion. 

V. Se recomandă Consiliilor locale din raion să analizeze simestrial situaţia 

epidemiologică a  tuberculozei în comunităţi luînd  măsuri corespunzătoare în veredea 

redresării situaţiei la compartimentul profilaxia şi combaterea   tuberculozei. 

VI.Asigurarea executării prezentei decizii  se pune în seama dnei N.Florea, 

vicepreşedintele raionului.  

VII.Controlul executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative de   

specialitate Medicină, asistenţă socială şi muncă. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                       L.Vidraşco 
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DECIZIE nr. 2-13 

         din 24 mai 2018 

Cu privire la atribuirea  

Oficiului Medicului de Familie din s. Zahorna 

a numelui medicului de familie  Bancu Mihail  

 

 În conformitate cu prevederile  art. 43 a Legii privind Administraţia Publică 

Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în baza demersului primarului comunei 

Dobruşa, dl. V.Grosu, a şefului IMSP CS Şoldăneşti, dl. C.Balanici,  Consiliul 

raional DECIDE: 

 I. Se atribuie Oficiului Medicului de Familie din s. Zahorna al IMSP CS 

Şoldăneşti, numele medicului de familie  Bancu Mihail. 

II. Şeful IMSP CS Şoldăneşti, dl C.Balanici, va efectua modificările şi 

completările corespunzătoare în documentele de constituire a instituţiei  

nominalizate.   

 III. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama dnei S.Rotundu, 

preşedintele raionului. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    E.Erhan 

Contrasemnat: 

Secretarul Consilului raional                                                      L.Vidraşco 

 


