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D E C I Z I E nr. 2 -1
din 06 iunie 2019
Cu privire la mersul executarii deciziilor
adoptate de Consiliul raional în trimestrul I al anului 2019
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 de Consiliul
raional în trimestrul I al anului 2019, 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;
- ţinea controlul asupra termenilor de executare a deciziilor;
- solicita de la şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor informaţie referitor la executarea
deciziilor, iar fiecare decizie, punct din decizie neexecutat să fie însoţit de argumentare
- elabora trimestrial, pînă la data de 10 a următorului trimestru, informaţia
generalizatoare privind executarea deciziilor;
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.
Secretarul
Consiliului raional

L.Vidraşco

Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice
Şef secţie administraţie publică
Contabil-şef, aparatul preşedintelui
Şef DÎ
Şef Secţie economie
Şef SCGCD

V.Coreţchi
L.Ganea
A.Rotari
N.Mîndru
G.Nani
V.Iurcu

Nr.
d/o
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Anexă
la dec.2-1 din 06 iunie 2019
Deciziile adoptate în trimestrul I al anului 2019
Nr.deciz
Denumirea deciziei
Executat, parţial executat,
.
neexecutat
1-1 Cu privire la demisia din funcţie
Executat
Cu privire la alegerea preşedintelui raionului.
Executat
Cu privire la aprobarea Planului operaţional de acţiuni În proces de executare
actualizat pentru anul 2019 întru realizarea Strategiei
de dezvoltare durabilăa raionului Şoldăneşti pentru
anii 2015-2020
1-4 Cu privire la aprobarea executării bugetului raional pe Executat
anul 2018.

1-2
1-3

1-5 Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de
rezervă al bugetului raional
1-6 Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul
disponibil al bugetului raional

Executat

Parţial executat (p.9-parţial
OMFGăuzeni
p.12-neexecuat – IMSP Spitalul
raional)
1-7 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare Executat
a Direcţiei Finanţe.
1-8 Cu privire la aprobarea unei dispoziţii a preşedintelui Executat
raionului
1-9 Cu privire la activităţile de încorporare a recruţilor cu
În proces de executare
anul naşterii 1992-2001 în serviciul militar în termen,
cu termen redus şi serviciul civil în aprilie - iulie 2019.

10.

1-10 Cu privire la măsurile de organizare şi desfăşurare a În proces de executare
odihnei de vară a elevilor în sezonul estival 2019

11.

1-11 Cu privire la alocarea mijloacelor din componenta Parţial executată
raională a Direcţiei Învăţămînt
1-12 Cu privire la desfăşurarea concursului raional “Cea
Rezultatele – în luna augustmai amenajată instituţie preşcolară din raion către
septembrie
începutul noului an de studii 2019-2020”.

12.

13.

14.
15.

1-13 Cu privire la desfăşurarea concursului raional “Cea
mai pregătită instituţie de învăţămînt din raion către
începutul noului an de studii 2019-2020”.

Rezultatele – în luna augustseptembrie

1-14 Cu privire la aprobarea Codului de etică şi deontologie
a angajaților din cadrul Consiliului raional Şoldăneştii
1-15 Cu . Cu privire la raportul financiar a ÎM Centrul
Stomatologic raional Şoldăneşti
1-16 Cu privire la rezultatele evaluării performanţelor.

Executat
Executat
Executat

16.
17.
18.
19.

1-17 Cu privire la aprobarea unei dispoziţii a preşedintelui Executat
raionului
1-18 Cu privire la aprobarea unei dispoziţii a preşedintelui Executat
raionului
1-19 Cu privire la conferirea gradului de calificare unui Executat
funcţionar public.

20.
21.

1-20 Cu privire la normele specifice a IMSP Spitalul Executat
raional.
1-21 Cu privire la normele specifice a IMSP CS Şoldăneşti. Executat

22.

1-22 Cu privire la normele specifice a IMSP CS Cotiujenii Executat
Mari.

23.

1-23 Cu privire la normele specifice a IMSP CS Răspopeni. Executat

24.

1-24 Cu privire la normele specifice a
Raşcov.

25.

1-25 Cu privire la normele specifice a ÎM Centrul Executat
Stomatologic raional Şoldăneşti pentru anul 2018.

26.

privire
la
aprobarea
Regulamentului În proces de executare
1-26 Cu
concursului Cu privire la evaluarea performanţelor (vor fi prezentate spre examinare
lucrătorilor din agricultură pentru anul anul 2019
3 variante de desfăşurare a
scenariilor)
1-27 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al
În proces de executare
Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2019.
1-28 Cu privire la permisiunea activităţii prin cumul.
Executat
În şedinţa de azi se vor anunţa
1-29 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
raional Cea mai modernă, mai salubră şi mai
rezultatele concursului
amenajată localitate .
1-30 Cu privire la conferirea titlului “Cetăţean de onoare al Executat
raionului Şoldăneşti”
1-31 Cu privire la modificarea unei anexe
În process de executare
Neexecutată (n-au fost primite
1-32 Cu privire la transmiterea unor bunuri
bunurile)

27.
28.
29.

30.
31.
32.

Secretarul consiliului raional

IMSP CS Vadul- Executat

L. Vidraşco

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional
anterior adoptate
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Secretarul consilului raional, responsabilii de executarea deciziilor adoptate
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 43, art. 46
ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările
ulterioare. Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv vor contribui esențial la
eficientizarea executării prevederilor deciziilor Consiliului raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
- asigurarea monitorizării acțiunilor întreprinse de subdiviziunile Consiliului raional în
vederea executării deciziilor anterior adoptate de Consiliul raional
4. Fundamentarea economico-financiară.
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul de decizie se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului.
Proiectul de decizie a fost avizat de către secretarul Consiliului rational, specialistul
principal în probleme juridice, şeful Direcţiei Finanţe, alţi şefi de subdiviziuni responsabili
de executarea deciziilor adoptate. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008
privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina-web
oficială a Consiliului raional www.soldanesti.md la directoriul Transparenţa decizională,
secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție.
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3)
din Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către
autor. Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar
favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice.
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză
a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice din
Aparatul preşedintelui. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 436/2006
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Structura și
conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. Proiectul deciziei se prezintă
comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului raional
pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Secretarul Consiliului raional

L.Vidraşco

