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D E C I Z I E  nr. 4 -1 

 

                                                                                                       din 27 septembrie 2018 

 

 Cu privire la mersul executarii deciziilor 

 adoptate anterior de Consiliul raional 

 

În scopul eficientizării procesului de executare a actelor normative, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea 

Consiliului raional Şoldăneşti, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.3-2 din 20. 

08.2015, în baza art. 43, art. 46 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE: 

 

      I. Se ia act de informaţia referitor la mersul executării Deciziilor adoptate anterior 

de Consiliul raional, prezentată de către secretarul  Consiliului raional, dna L.Vidraşco 

(se anexează). 

 

II. În scopul eficientizării procesului de executare a actelor normative secţia 

administraţie publică va acorda, în limitele atribuţiilor, asistenţă consultativă şefilor 

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional pentru perfecţionarea în continuare a 

procesului decizional.  

 

III. Se menţin la control deciziile nominalizate, iar responsabilii desemnaţi vor 

asigura executarea integrală şi în termen. 

 

IV. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcină secretarului 

Consiliului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                      A.Cuceinic 

Contrasemnat: 

Secretarul  

Consiliului raional                                                                            L.Vidraşco 

 

 

 

 

 

mailto:consiliu@mtc-sd.md
mailto:consiliu@mtc-sd.md


                                                                                                                                                        
Anexă  

la deciz. 4-1 din 27.09.2018 

Notă informativă 

referotor la executarea deciziilor anterior adoptate de consiliul raional 

 

          Întru promovarea intereselor si solutionarea problemelor populatiei din raion, în 

decursul I semestru al  anului 2018 cosilierii raionali s-au intrunit in 2 şedinţe  ordinare 1 

extraordinară. 

Au fost înaintate spre examinare  52 proiecte de decizii care au fost examinatre în cadrul 

Comisiilor Consultative de Specialitate şi respectiv adoptate  în cadrul şedinţelor -52 de 

decizii.  

Din totalul deciziilor adoptate au fost executate integral – 45 

Au fost executate parţial: 

 Decizia 2-4 din 24.05.2018 – n-au fost executate punctele -  

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

presiune înaltă comuna Salcia – comuna Climăuţii de Jos – comuna Vadul-Raşcov” -

spre executare 

   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 –executat parţial 

  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- –executat parţial 

Începînd cu punctele: 

  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. 

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. 

 Şi inclisiv punctul   

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

monumentelor eroilor în satul Glinjeni  - toate sunt spre execitare, pînă  la moment 

neexecutate. 

 

Decizia 3-3 din 19.07.2018 - – n-au fost executate punctele: 

  5) IMSP „Spitalul raional Șoldănești” 100,0 mii lei pentru reparația capitală a încăperilor 

Secției boli contagioase. 

     7) Consiliului raional 350,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul de iluminare 

stradală în satul Găuzeni. 

 8) Consiliului raional 80,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul de iluminare 

stradală în satul Parcani. 

  9) Consiliului raional 94,5 mii lei pentru achitarea contribuției la lucrările de proiectare a 

rețelelor de canalizare, stației de epurare și conectarea la energia electrică din satul Poiana.  

10) Consiliului raional 150,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul de aprovizionare 

cu apă și canalizare  în satul Pohoarna. 

În proces de executare: 

Decizia  nr. 2-2 din  24.05.2018 Cu privire la aprobarea Planului măsurilor de pregătire a 

economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă  2018-

2019  este în proces de executare conform planului aprobat , urmează să se raporteze la şedinţa 

următoare a consiliului raional ; 

Deciziile: nr. 1-9;1-10;1-11 „Cu privire la desfăşurarea concursului raional  „Cea mai  

pregătită înstituţie de învăţămînt din raion către începutul noului an de studii 2018-2019”;„Cu 

privire la desfăşurarea concursului raional  „Cea mai  amenajată înstituţie preşcolară din raion 

către începutul noului an de studii 2017-2018”  sunt în proces de executare, acţiunile fiind 

înbtreprinse conform prevederilor regulamentelor aprobate. 

          Decizia nr.1-29 din  22.02.2018   Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului Cu 

privire la evaluarea    performanţelor lucrătorilor din agricultură pentru anul 2018 - va   fi executată 

către Ziua agricultorului, luna noiembrie 

   O activitate constructivă a consilierilor s-a desfaşurat in cadrul ședințelor comisiilor 

consultative de specialitate prin examinarea minuțioasă a chestiunilor de pe ordinea de 

zi, a proiectelor de decizii şi a materialelor de însoțire ( comisia consultativă de 

specialitate Activități economico-financiare – s-a întrunit în 3 şedinţe; Drept şi 

disciplină - 3; Medicină, protecţia socială şi muncă -2;   Învățămînt, cultură, turism, 

sport şi culte -3;  ”Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport” -  

2 şedinţe). Total –13 şedinţe ale comisiilor consultative de specialitate.  

  

Secretarul consiliului raional                                        L.Vidraşco 

 



 


