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DECIZIE nr. 3- 1 

                     din 09.07.2019 

 

Cu privire la  modificarea   

unei anexe 

 

În conformitate cu prevederile 43, alin.(1), art.46 al Legii Republicii Moldova 

privind Administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.28 al Legii privind  finanţele  publice nr.397 nr.397-XV 

din 16 octombrie 2003, art. art. 62-63 al Legii nr.100 din 22.12.2017 privind actele 

normative, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Anexa nr.10 la decizia nr. 5-18 din 06 decembrie 2018 Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 se modifică  şi va avea 

următorul cuprins: se anexează. 

II. Se abrogă anexa aprobată prin decizia nr.1-31 din 29.03.2019 „Cu privire 

la modificarea unei decizii” 

 

 

Secretarul Consiliului                                                L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                        V.Coreţchi  

Şef SCGCD                                                                                    V.Iurcu 

Şef Direcţie Finanţe                                                                        Iu.Prisăcari  
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Anexă 

P R O G R A M U L 

 privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice 

  locale raionale anul 2019,raionul Şoldăneşti 
     

 Cheltuieli totale: 

                                  

 6 871 400,00  lei  

     

               1.Lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale,în volum de  6 871 400,00lei 

 

Nr. 

ert 

Articolul de cheltuieli  

1 2 3 

Total                                                                                                                                                      

6 871 400lei 

1 Întreţinerea de rutină a drumurilor- total 925 134 

1.1 inclusiv 

 Întreținerea de rutină a drumurilor (profilarea părţii  carosabile cu  

adaos de material, plombarea gropilor, curățirea podețelor, întreţinerea 

terasamentului şi sistemelor de evacuare a apelor,întreţinerea lucrărilor 

de artă, lucrări neprevăzute, defrișarea spațiilor verzi în zonele de 

protecție a drumurilor, lucrări pentru asigurarea securității circulației 

rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparația 

indicatoarelor de circulație): 

în caz de inundaţii,cu spălarea terasamemtului şi distrugerea podurilor, 

alunecări de teren etc.) 

 

 

925 134 

1.2 Întreţinerea periodică şi reparaţii curente - total 5 946 266 

Inclusiv 

1.2.1  Drumuri pietruite (strat cu piatră spartă) 1 369 479 

1.2.2 

           Drumuri asfaltate(total)  

            inclusiv: 

            R9 - L204 Drum de acces spre or. Șoldănești, (str. Păcii) . 

         R9 - L206 Șoldănești – Păpăuți – Țreuca (or. Șoldănești str. 

Eminescu 

         Drum de acces spre or. Șoldănești, (str. Independentii) . 

 

1 818 786 

 

1 118 007   

  

 

700 779 

1.2.3 

           renovarea trotuarelor (total) 

           inclusiv 

           R9 – L206 or.Șoldănești – Papauți - Țareuca 

           ( str. Eminescu) 

           R9 - L204  drum de acces spre or. Șoldănești( str.D.Cantemir) 

          Drum de acces spre or. Șoldănești, (str. Independentii) . 

 

1 958 044 

 

1 390 184 

 

567 860 

1.3 Întreţinerea drumurilor în perioada rece (deszăpezirea, 

combaterea poleiului) 

800 000 

1.4 Rezervă (întreținerea direcției de supraveghere tehnică – 

responsabil tehnic) 

0 

 

Șef Secție Construcții,                                                                                 V.Iurcu 

 Gospodării Comunale și Drumuri        



 

                                                             Notă informativă 

privind modificarea anexei nr. 10 

 privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice 

  locale raionale anul 2019,raionul Şoldăneşti 

 

 In urma petrecerii licitatiilor publice pentru executarea lucrarilor la drumurile publice locale-

raionale sa obtinut economii din surse financiare pe capitole dupa cum urmeaza:      

      Art.1.1. Intretinerea de rutina: plan-996065lei,contractat-925134lei economie-70980lei.  

Art.1.2.1.Drumuri pietruite: plan-1800516lei,contractate1369479lei –     economie -  431031lei.  

Art.1.2.2.Drumuri asfaltate: plan-1340970ei,contractat-1118007lei     economie -222963lei   

Art.1.2.3.Renovarea trotuarelor: plan-1878514lei contractate-1390184lei       

     economie - 488330lei 

  Art.1.4. Rezerva -55335lei.   

                           Total economie-1268639lei 

Se propune urmatdarea  modificare a anexa nr.10: 

Art.1.1. Intretinerea de rutina -925134lei. 

 Art.1.2.2.Drumuri asfaltate: -1118007lei+700779lei(str.Independentii),          . 

 total-1818786lei 

Art.1.2.3.Renovarea trotuarelor: 1390184+567860lei(str.Independentii),          total-1958044lei  

 Art.1.3. Intretinerea drumurilor in perioada rece -800000lei.          

 Art.1.4. Rezerva -0lei.   

 

 

 

 

 Șef Secție  Construcții,                                                            V.Iurcu 

            Gospodării Comunale și Drumuri     
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DECIZIE nr. 3-2                                           

                                                                 din 09.07.2019 

  Cu privire la alocarea mijloacelor 

  din Fondul de rezervă   

              În temeiul art.43, 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 prin Decizia Consiliului 

raional Şoldăneşti nr. 5-18 din 06.12.2018 cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 

2019, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se aprobă Dispoziția Președintelui raionului:  

nr. 37 din 08.04.2019 cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă 

privind alocarea a 20,0 mii lei pentru achitarea contribuției la procurarea 

combustibilului folosit la lucrările de lichidare a consecințelor ploilor abundente în 

orașul Șoldănești. 

II. Se alocă 65,0 mii lei, inclusiv: 

a. Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Oleinic Liliana din satul Șestaci pentru ameliorarea situației 

materiale. 

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

d-nei Ghensari Victoria din orașul Șoldănești pentru tratamentul medical 

al fiului Tudor. 

c. Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Șmigon Ludmila din satul Șipca pentru tratament medical. 

d. Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-lui Griniuc Vladimir din orașul Șoldănești pentru tratament medical. 

e. Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-lui Colesnic Petru din satul Olișcani pentru tratament medical. 

f. Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-lui Chirău Grigore din satul Chipeșca pentru tratament medical. 

g. Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Untila Elena din orașul Șoldănești pentru tratamentul medical al 

fiului Nicolae. 

h. Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Vieru Corina din satul Cobîlea pentru tratamentul medical al fiicei 

Veronica. 

i. Consiliului raional 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-lui Lachi Vasile din satul Șestaci pentru compensarea parțială a 

pagubelor din urma inundației. 
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j. Consiliului raional 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Bandurca Elizaveta din satul Cușmirca pentru tratamentul medical 

al fiicei Laura. 

k. Consiliului raional 10,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-lui Cojocaru Andrei din satul Mihuleni pentru tratamentul medical al 

soției Ina. 

l. Consiliului raional 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Argat Tatiana din satul Curatura pentru tratament medical. 

m. Consiliului raional 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Moisei Valentina din satul Salcia pentru tratamentul medical al 

fiicei Andreea. 

n. Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Belibov Tatiana din satul Recești pentru tratamentul medical al 

fiicei Maria. 

o. Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Crasnouțcaia Liudmila din orașul Șoldănești pentru tratament 

medical. 

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 asumă    Preşedintelui raionului. 

 

 

Secretarul Consiliului                                                L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                        V.Coreţchi  

Şef Direcţie Finanţe                                                                        Iu.Prisăcari  
 

 
 

 

Notă informativă  

la proiectul Deciziei privind alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă  

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Președintele raionului, Direcția finanțe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Cererile de ajutor material unic a unor persoane vulnerabile din raion, impun alocarea de mijloace 

suplimentare pentru realizarea lor. Astfel, în conformitate cu prevederile art.43(2), art.46 ale Legii 

nr.436/2006 privind administrația publică locală și art.27 al Legii nr.397/2003 privind finanțele 

publice locale și conform Regulamentului privind privind formarea şi utilizarea Fondului de rezervă 

al administraţiei publice locale, aprobat prin Decizia Consiliului raional Şoldăneşti nr. 5-18 din 

06.12.2018 cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 este necesar de modificat bugetul 

raional la cheltuieli în suma de 65,0 mii lei. În urma adoptării prezentei Decizii și operarea  

modificărilor de rigoare în sistemul informațional,  solicitanții vor putea beneficia de sumele alocate. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul act nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Conform prevederilor art.27 al Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale în acest caz este 

necesar de modificat bugetului raional la partea de cheltuieli cu suma solicitată. 



5. Fundamentarea economico-financiară 

Solicitanții vor putea beneficia de sumele alocate în sumă totală de 65,0 mii lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul Deciziei a fost avizat 

de către Direcția Finanțe, specialistul principal în probleme juridice, secretarul Consiliului raional. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența procesului decizional, 

proiectul dat este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.soldanesti.md, la 

directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.  

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 

10. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus 

expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice, Aparatul preşedintelui. 

Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, 

Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale și Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar –fiscale nr.181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică 

legislativă.  

11. Constatările altor expertize 

Proiectul deciziei este prezentat comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi este propus 

Consiliului raional pentru examinare şi aprobare. 
 

 

 

Şeful Direcţiei Finanţe                                                                      Iurie PRISACARI 
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DECIZIE nr. 3-3 

 

                                                                 din  09.07.2019 

 

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 DECIDE: 

 

I.  Se alocă 397,3 mii lei, inclusiv: 

   1) Consiliului raional 30,0 mii lei pentru achitarea contribuției la reparația bisericii din 

satul Răspopeni. 

   2) Consiliului raional 36,0 mii lei pentru achitarea contribuției la reparația acoperișului 

blocului locativ din strada Păcii 28 din orașul Șoldănești. 

   3) IP LT „Ștefan cel Mare” 251,9 mii lei pentru procurarea pieselor de schimb la cazane, 

instalarea rețelei de calculatoare și internet, schimbarea ușilor, procurarea mobilierului, 

reparații curente. 

  4) IP LT Cotiujenii Mari 79,4 mii lei pentru procurarea mobilierului, tehnicii de calcul, 

materialelor pentru reparație curentă.   

II. Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la p.1 alineatele 1) și 2) ale prezentei 

Decizii în sumă de 66,0 mii lei din contul soldului disponibil al bugetului raional, iar cele 

de la alineatele 3) și 4)  în sumă de 331,3 mii lei din soldul disponibil al instituțiilor de 

învățămînt a componentei școlare. 

III. Se modifică destinația sumei de 20,0 mii lei, alocată conform Deciziei nr.1-6 din 

29.03.2019 pentru reparația apeductului și a sistemului de canalizare la OS Mihuleni la 

reparația parțială a sistemului de canalizare la CS Șoldănești. 

IV. Asigurarea executării prezentei Decizii se atribuie Preşedintelui raionului. 

 

 

Secretarul Consiliului                                                L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                        V.Coreţchi  

Şef Direcţie Finanţe                                                                        Iu.Prisăcari  
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Notă informativă  

la proiectul Deciziei privind alocarea mijloacelor din soldul disponibil  

2.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Președintele raionului, Direcția finanțe, Direcția învățămînt 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Demersurile unor primării de a contribui la realizarea unor proiecte în derulare în localitățile administrate, 

precum și demersurile unor unstituții de învățămînt, întreținute din bugetul raional, impun alocarea de 

mijloace suplimentare pentru realizarea obiectivelor invocate. Astfel, în conformitate cu prevederile 

art.43(2), art.46 ale Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală și art.28 al Legii nr.397/2003 

privind finanțele publice locale este necesar de rectificat bugetul raional la venituri și cheltuieli cu suma de 

397,3 mii lei. În urma adoptării prezentei Decizii și operarea  modificărilor de rigoare în sistemul 

informațional,  primăriile date vor putea beneficia de contribuțiile solicitate, iar instituțiile de mijloce 

necesare pentru activitate. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul act nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Conform prevederilor art.28 al Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale în acest caz este necesar de 

modificat bugetului raional atît la partea de venituri cît și la partea de cheltuieli cu suma solicitată. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Primăriile date vor beneficia de contribuții la implimentarea diferitor proiecte, iar instituțiile de mijlocele 

suplimentare în sumă totală de 397,3 mii lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul Deciziei a fost avizat de către 

Direcția Finanțe, specialistul principal în probleme juridice, secretarul Consiliului raional. În scopul 

respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența procesului decizional, proiectul dat este 

plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.  

8. Constatările expertizei anticorupție 
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9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 

10. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus expertizei 

juridice de către specialistul principal în probleme juridice, Aparatul preşedintelui. Proiectul deciziei este în 

concordanță cu Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Legea nr.397/2003 privind finanțele 

publice locale și Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar –fiscale nr.181/2014. Structura și 

conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.  

11. Constatările altor expertize 

Proiectul deciziei este prezentat comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi este propus 

Consiliului raional pentru examinare şi adoptare. 

 

Şeful Direcţiei Finanţe                                                                      Iurii PRISACARI 
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DECIZIE nr. 3-4 

 

       din 09 iulie 2019 

 

 

Cu privire la anunţarea concursului pentru  

ocuparea funcției publice de conducere  vacantă 

 

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

436-XVI  din 28 decembrie 2006, art.28; 29 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante 

prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Consiliul raional  DECIDE: 

 

I. Funcţia publică de conducere  - şef  Secție cultură, tineret și sport , subdiviziune a Consiliului 

raional Şoldăneşti, se anunţă funcţie publică de conducere  vacantă din  09 iulie 2019. 

II.  Posibilităţi  de ocupare a funcţiei publice de conducere vacantă  - şef secție cultură, tineret și 

sport prin promovare sau transfer nu sunt posibile. 

III. Se anunţă  concurs din data de 09 iulie curent pentru ocuparea funcţiei publice de conducere  

vacante  - şef Secție cultură, tineret și sport , subdiviziune a Consiliului raional Şoldăneşti, conform 

legislaţiei în vigoare. 

IV. Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dlui N. Dorogan,  președinte al raionului. 

 

 

 

Secretarul consiliului raional                                   L.Vidraşco 

Contrasemnat:  

Specialist principal în probleme    juridice                                                                       V.Coreţchi 

Specialist principal în probleme resurse umane                                                                 N.Leşanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativa  
la proiectul  deciziei „Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea 

funcției publice de conducere vacantă ” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Consiliul Raional Șoldănești, aparatul președintelui raionului, subdiviziunea resurse umane. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite  

 În temeiul art. 28-29 din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

 Elaborarea proiectului  de decizie are grad de compatibilitate  ce ține de legislația similară existentă  

în  statele membre ale Uniunii  Europene. 

 

4.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Organizarea și desfășurarea concursului va asigura respectarea art.49 al Legii 158 XVI din 

04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, precum și sporirea 

eficienței secției nominalizate și administrației publice în ansamblu pe raion. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Ce ține de fundamentarea economico-financiară  a șef SCTS a fost preconizată la începutul anului 

de gestiune. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Elaborarea raportului de serviciu. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

        Secretarul Consiliului raional Șoldănești va asigura   consultarea publică a proiectului de 

decizie. 

Subdiviziunea juridică  a avizat pozitiv proiectul fără obiecţii şi propuneri.  

 

 

 

 

Specialist principal în probleme resurse umane                                   N.Leşanu 
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DECIZIE nr. 3-5 

 

 

                   din   09 iulie 2019 

 

Cu privire la numirea în funcţie de conducere- 

  director al Centrului Stomatologic Raional Șoldănești  

 

 

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1), 46 al Legii privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI  din 28 decembrie 2006, art.6 al Legii nr.411 din 28.03.1995  Ocrotirii sănătăţii  şi a 

Regulamentului de funcţionare a Intreprinderii Municipale  Centrul Stomatologic Raional Șoldănești, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se numeşte in funcţie  de director a a Intreprinderii Municipale  Centrul Stomatologic Raional 

Șoldănești începînd cu data de  09 iulie 2019 dl Crudu Mihail. 

 

II. I se acordă dreptul de prima semnătură şi aplicare a ştampilei  pe actele financiare şi bancare a a 

Intreprinderii Municipale  Centrul Stomatologic Raional Șoldănești dlui Crudu Mihail. 

 

III. Se împuterniceşte dl N. Dorogan, preşedintele raionului,   de a încheia contract individual de 

muncă cu dl Crudu Mihail, director  a Intreprinderii Municipale  Centrul Stomatologic Raional 

Șoldănești pe o perioadă  determinată  de 5 ani de la data întrării în vigoare a prezentei decizii. 

 

IV..Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dlui Nicolae Dorogan, preşedintele 

raionului. 

 

 

Secretarul consiliului raional                                     L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Sprcialist principal în probleme    juridice                                                                          V.Coreţchi 

Specialist principal în probleme resurse umane                                                                   N.Leşanu 
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Nota informativa  

la proiectul  deciziei „Cu privire la desemnarea în funcţie director Intreprinderii Municipale 

Centrul Stomatologic Raional Șoldănești” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Consiliul Raional Șoldănești, aparatul președintelui raionului, subdiviziunea resurse umane. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite  

 În temeiul art.6 al Legii nr.411 din 28.03.1995 al Ocrotirii sănătăţii, mirea în funcție pe bază de 

concurs a conducătorilor Întrerinderilor Municipale fondate de către Consiliul Raional Șoldănești și 

în temeiul Procesului verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al 

ÎM CSR Șoldănești din 04.07.2019, învingător a concursului a fost dl Crudu Mihail. 

       Proiectul Deciziei prevede numirea în funcţie de director al I.M. Centrul Stomatologic Raional 

Șoldănești, dl Crudu Mihail. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

 Elaborarea proiectului  de decizie are grad de compatibilitate  ce ține de legislația similară existentă  

în  statele membre ale Uniunii  Europene. 

 

4.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Fondatorul urmează să încheie  cu persoana învingătoare un contract individual de muncă instituției 

pe o durată de 5 (cinci) ani. 

      În contextul celor expuse, numirea în funcţia de director al IM Centrul Stomatologic  raional 

Șoldănești a dlui M. Crudu va asigura sporirea ocrotirii sănătăţii populaţiei prin dezvoltarea şi 

fortificarea continuă a măsurilor de prevenire a maladiilor populaţiei din teritoriu administrat. 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic, 

orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Ce ține de fundamentarea economico-financiară  a directorului   al Î.M. CSR Șoldănești, dl Crudu 

Mihail  este finanțat  parțial de către CNAM. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative, va fi încheiat contract  individual de muncă 

pe o durată de 5 (cinci) ani. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a 

transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către Consiliul raional Şoldăneşti 

aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, proiectul cu informaţia anexată a fost publicat pe pagina 

web a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa decizională.  

 

 

 

Specialist principal, SRU                                              N.Leşanu 
 

http://www.soldanesti.md/
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DECIZIE nr. 3-6 

                   din   09 iulie 2019 

 

 Cu privire la activităţile de încorporare a recruţilor  

cu anul naşterii 1992-2002 în serviciul militar în termen, cu termen redus 

şi serviciul civil în octombrie 2019 – ianuarie  2020 

    

 În temeiul articolului 43, aliniatul (2) al Legii privind Administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, capitolului V al Legii Republicii Moldova nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 ,,Cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei’’, Legii nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 ,,Cu 

privire la organizarea serviciul civil”, Hotărârea Guvernului nr. 77 din 31 ianuarie 2001 ,,Pentru 

aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul limită al organelor 

administrativ-militare’’, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005, Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în 

cel cu termen redus” şi întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova „Cu privire la 

eliberarea din serviciul militar în termen şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar 

al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen 

redus, în octombrie 2019 - ianuarie 2020, Consiliul raional DECIDE: 

I.  Se aprobă componenţa nominală a comisiei medico-militare şi de recrutare-încorporare în 

serviciul militar în termen, cu termen redus în Forţele Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul 

civil (anexa nr. 1). 

II. Se aprobă orarul de activitate a punctului de încorporare (anexa nr. 4), pentru încorporarea 

recruţilor prin efectuarea controlului medico - militar cu începere de la data de 23 septembrie 2019 

până la data de 31 ianuarie 2020. 

III. Se aprobă graficul de trecere a radiografiei pulmonare, electrocardiogramei, analizelor de sînge 

şi a urinei la comisia medico-militară pentru încorporare de către recruţii născuţi în anii 1992-2002 

în septembrie 2019 - ianuarie 2020 (anexa nr. 2). 

IV. Se propune Directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Şoldăneşti,  

dl.Veaceslav PALII,  să organizeze asigurarea cu reactivele necesare, cabinetele de radiografie 

pulmonară, laboratoarele şi cabinetul diagnostic funcţional etc.: 

4.1 Să repartizeze pentru efectuarea examenului medical în componenţa comisiei medico-

militare de bază şi de rezervă următorii medici-specialişti: 

- medic-terapeut;   - medic-chirurg; 

- medic-oftalmolog;  - medic-otorinolaringolog; 

- medic-neurolog;                      - medic dermatolog;  

- 4 asistente medicale: 

- la  medicul terapeut;  - o asistentă medicală; 

- la medicul otorinolaringolog; - o asistentă medicală; 
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- la medicul oftalmolog  - o asistentă medicală 

- o asistentă medicală pentru scrierea registrului de procese-verbale al şedinţelor comisiei medico-

militare. 

V.  Se propune şefului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Şoldăneşti, 

dl.Constantin BALANICI: 

-  să repartizeze pentru efectuarea examenului medical în componenţa comisiei medico-

militare medicul - psihiatru, ca specialişt de bază şi de rezervă 

-  să organizeze trecerea ECG, analiza sângelui şi a urinei conform graficului stabilit pentru 

recruţii prezentaţi conform graficului stabilit. 

VI. Componenţa comisiei medico-militare de bază să fie stabilă, de permis înlocuirea în caz de 

strictă necesitate de către medicii dublori numiţi (conform anexei nr. 1). 

6.1Medicii specialişti să fie asiguraţi cu inventarul medical necesar şi medicamente după 

necesitate. 

6.2 Începînd cu data de 23 septembrie anul 2019 de a desfăşura examenul medical obligatoriu 

a recruţilor prezentaţi la comisia medico-militară şi recrutare – încorporare în incinta secţiei 

administrativ-militare Şoldăneşti. 

6.3 Pentru perioada încorporării de rezervat în spitalul raional 10 paturi în scopul tratării şi 

investigaţiilor adăugătoare ale recruţilor în condiţii de staţionar. 

6.4 Ziua de lucru a medicilor specialişti şi lucrătorilor tehnici la sectorul de încorporare se 

stabileşte de la 10.00 până la 16.00. 

VII. Se propune Şefului Direcţiei Învăţămînt să detaşeze specialistul psiholog întru a activa în 

incinta secţiei administrativ-militare care intră în componeneţa comisiei de recrutare-încorporare 

(Conform graficului anexa nr. 1). 

VIII. Se atenţionează primarii întru realizarea în teritoriu a prevederilor art. 44, p. 2 al Legii 

Republicii Moldova nr. 1245-XV din 18.07.2002, prin efectuarea încorporării cetăţenilor la serviciul 

militar în termen conform sarcinii stabilite (Anexa nr. 3). 

IX. Secţia administrativ-militară în comun cu organele publice locale să organizeze studierea 

recruţilor predestinaţi încorporării în august anul 2019 (Anexa nr. 6). 

X. Se recomandă Şefului Inspectoratului raional de Poliţie Şoldăneşti să acorde ajutor administratiei 

publice locale, Secţiei administrativ - militare Şoldăneşti la efectuarea încorporării în serviciul 

militar în termen, la executarea controlului asupra respectării de către cetăţeni a regulilor de evidenţă 

militară, la identificarea, reţinerea şi prezentarea la secţia administrativ -militară Şoldăneşti a 

recruţilor care încalcă legislaţia în vigoare. 

XI.. Şeful secţiei administrativ - militare Şoldăneşti v-a informa preşedintele raionului săptămânal 

despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor de încorporare  în serviciul militar în termen, cu 

termen redus şi serviciul civil în octombrie 2019 – ianuarie  2020. 

XII. Controlul executării prezentei Decizii revine pe seama Vicepreşedintelui raionului Şoldăneşti. 

 

 

Secretarul consiliului raional                                     L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Sprcialist principal în probleme    juridice                                                                          V.Coreţchi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 1 la decizia 

                                                                                      nr.3-6  din 09.07.2019                                                                                                                          

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a comisiei de încorporare şi comisiei medico-militare pentru încorporarea recruţilor în Forţele 

Armate ale Republicii Moldova pe raionul Şoldăneşti 

I. Comisia de recrutare-încorporare 

a) Preşedintele comisiei:Nina FLOREA                    

                     Vicepreşedintele raionului Şoldăneşti                    

b)Locţiitorii preşedintelui: locotenent-colonel Gheorghe STEGARESCU                                                  

                                   Comandant Centrul militar teritorial Orhei                     

c) Reprezentantul serviciului civil (de alternativă): Svetlana BLIUC              

Membrii comisiei:                         

                        -Reprezentantul organelor Afacerilor Interne; 

                        -Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri;                       

   -Preşedintele comisiei medico-militare;             

                                 -Specialist psiholog;  

d) Secretarul comisiei – Alexandr VIŞNIOVÎI 

                                      specialist în domeniul recrutării                                      

                                      încorporării SAM Şoldăneşti 

II. Comisia medico-militară 

a) componenţa comisiei medico-militare:                   

                                                    De bază:                                 De rezervă: 

 

Medic terapeut   SR                     Lidia Condrea                        SR Tamara FURDUI 

Medic chirurg   SR                    Romeo Ghetraru                 SR Veaceslav Clipa 

Medic otorinolaringolog  SR     Ion Ţurcan                                                                           

Medic oftalmolog  SR               Anastasia Calugher             SR Mihail Ioncu 

Medic dermatovenerolog  SR    Mihail Draganiuc 

Medic neurolog  SR                   Ion BURCĂ                        Mariana ŞEREMET                       

Medic psihiatru  CS                  Mariana ŞEREMET             Ion BURCĂ                         

b)  -4 asistente medicale 

 la medicul terapeut     

 la medicul otorinolaringolog   

 la medicul oftalmolog              

          pentru scrierea registrului de procese-verbale   

g) Secretarul comisiei: SR Grigore Guja 

Comandant Centrul militar teritorial Orhei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la decizia CR Şoldăneşti 

                                                                                       nr.3-6  din 09.07.2019                                                                                                                              
G R A F I C U L 

de prezentare a recruţilor născuţi în anul 1992 – 2002 la comisiile de recrutare-încorporare 

şi medico-militare şi investigaţiile medicale obligatorii (examenul radiologic a cutiei toratice, electrocardiografia, 

analiza clinică a sîngelui şi urinei) în octombrie 2019 - ianuarie  2020  

Nr. 

D/o 

Denumirea 

Primăriei 

Data prezentării la 

investigaţiile 

obligatorii 

Laboratorul care 

deserveşte 

Data prezentării la 

comisiile de recrutare-

încorporare şi medico-

militare 

Notă 

1. Şoldăneşti 09septembrie2019 Şoldăneşti 23 septembrie 2019  

2. Alcedar 09 septembrie2019 Şoldăneşti 23 septembrie 2019  

3. Poiana 09 septembrie2019 Şoldăneşti 23 septembrie 2019  

4. Cuşmirca 11 septembrie2019 Şoldăneşti 23 septembrie 2019  

5. Hlingeni 11 septembrie2019 Şoldăneşti 25 septembrie 2019  

6. Şestaci 11 septembrie2019 Şoldăneşti 25 septembrie 2019  

7. Mihuleni 12 septembrie2019 Şoldăneşti 25 septembrie 2019  

8. Parcani 12 septembrie2019 Şoldăneşti 25 septembrie 2019  

9. Şipca 12 septembrie2019 Şoldăneşti 25 septembrie 2019  

10. Rogojeni 10 septembrie2019 Cotiujenii Mari 27 septembrie 2019  

11. Pohoarna 10 septembrie2019 Cotiujenii Mari 27 septembrie 2019  

12. Cotiujenii-Mari 09 septembrie2019 Cotiujenii Mari 27 septembrie 2019  

13. Dobruşa 09 septembrie2019 Dobruşa 30 septembrie 2019  

14. Chipeşca 09 septembrie2019 Răspopeni 30 septembrie 2019  

15. Găuzeni 10 septembrie2019 Răspopeni 30 septembrie 2019  

16. Răspopeni 09 septembrie2019 Răspopeni 30 septembrie 2019  

17. Climăuţii de Jos 09 septembrie2019 Vadul-Raşcov 02 octombrie 2019  

18. Vadul-Raşcov 09 septembrie2019 Vadul-Raşcov 02 octombrie 2019  

19. Salcia 16 septembrie2019 Şoldăneşti 02 octombrie 2019  

20. Fuzăuca 10 septembrie2019 Olişcani 02 octombrie 2019  

21. Samaşcani 10 septembrie2019 Olişcani 04 octombrie 2019  

22. Olişcani 09 septembrie2019 Olişcani 04 octombrie 2019  

23. Cobîlea 09 septembrie2019 Cobîlea 04 octombrie 2019  

La investigaţii recruţii să fie prezentaţi numai cu îndreptările de la SAM Şoldăneşti şi în caz de necesitate a 

repetării investigaţiilor obligatorii de permis repetarea în laboratorul CS Şoldăneşti. 

         Notă: 1. Zile de rezervă pentru trecerea comisiei medico-militare şi de recrutare-încorporare a recruţilor 

care nu s-au prezentat conform graficului, va fi ziua de miercuri pînă la data de 31.01.2020. 

2. În ziua trecerii comisiei medico-militare şi de recrutare-încorporare, recruţii sunt 

prezentaţi de către persoanele responsabile de evidenţa militară din primăriile raionului. 

3. Controlul îndeplinirii prezentului grafic revine pe seama primarului. 

         

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 3 la decizia 

nr.3-6  din 09.07.2019                             

SARCINA 

de încorporare în Forţele Armate ale Republicii Moldovaoctombrie 2019 – ianuarie 2020 pe raionul 

Şoldăneşti pentru primării 

Nr. 

d/o 
Denumirea primăriei Se află la evidenţă Sarcina de încorporare Notă 

1.  Şoldăneşti 280 10  

2.  Cotiujenii Mari 152 4  

3.  Pohoarna 90 2  

4.  Cobîlnea 106 3  

5.  Răspopeni 142 4  

6.  Găuzeni 89 2  

7.  Chipeşca 79 3  

8.  Vadul-Raşcov 95 3  

9.  Climăuţii de Jos 53 2  

10.  Olişcani 115 4  

11.  Sămăşcani 80 3  

12.  Dobruşa 66 2  

13.  Alcedar 73 2  

14.  Poiana 51 1  

15.  Cuşmirca 106 3  

16.  Hlingeni 41 1  

17.  Şestaci 60 2  

18.  Mihuleni 26 1  

19.  Parcani 30 1  

20.  Şipca 29 1  

21.  Rogojeni 32 1  

22.  Salcia 58 2  

23.  Fuzăuca 24 1  

 

Anexa nr. 4 la decizia 

                                                                                       nr.3-6  din 09.07.2019                                   

ORARUL 

de lucru al punctului de încorporare 

în octombrie 2019 – ianuarie 2020 al raionului Şoldăneşti 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea măsurilor 

Timpul 

îndeplinirii 
Responsabil Notă 



1. 

Întâlnirea recruţilor prezentaţi 

la comisia medico-militară şi de 

recrutare-încorporare 

08.00-08.10 

Specialist-coordonator în 

domeniul educaţiei 

militaro-patriotice  

 

2. 

Studierea recruţilor şi 

precizarea datelor din dosarele 

personale. 

08.10-09.00 
Specialist în 

domeniul încorporării  

 

3. 
Lucrul educativ 

militaro-patriotic 
09.00-10.30 

Specialist-coordonator în 

domeniul educaţiei 

militaro-patriotice  

 

4. Controlul medico-militar 10.00-16.00 Medicii-specialişti  

5. Întrerupere la prânz 12.00-13.00   

6. 
Şedinţa comisiei de 

recrutare-încorporare 
13.00-16.00 

Preşedintele comisiei 

Locţiitorul preşedintelui comisiei 

 

7. 

Analiza lucrului comisiilor 

medico-militare şi de 

recrutare-încorporare 

16.00-16.30 

Preşedintele 

comisiei medico-militare 

 

Preşedintele comisiei 

de recrutare-încorporare 

 

8. 

Pregătirea dosarelor personale 

ale recruţilor pentru ziua 

următoare de lucru 

16.30-17.00 
Specialist în 

domeniul încorporării  

 

 

Anexa nr. 5 la decizia 

nr.3-6  din 09.07.2019                                

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a grupului special pentru căutarea recruţilor care nu s-au prezentat la sectorul de încorporare 

- Reprezentantul de la Secţia administrativ-militară Şoldăneşti;  

- Reprezentantul de la Inspectoratul de Poliţie al raionului Şoldăneşti; 

- Persoana responsabilă de evidenţa militară din primării 

Anexa nr. 6 la decizia 

                                                                                       nr.3-6  din 09.07.2019 

GRAFICUL 

de studiere a recruţilor cu a. n. 1991-2001 predestinaţi încorporării 

în FA RM în octombrie 2019-ianuarie 2020 pe raionul Şoldăneşti 

N 

D/r 
Primăria 

Ruta de 

deplasare 
Km. 

Data 

studierii 
Persoane responsabile Nota 

1. 

2. 

Alcedari 

Poiana 

Şoldăneşti- 

Alcedar-Poiana-

Şoldăneşti. 

 

40 
05.08.2019 

 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 

3. 

4. 

Glinjeni 

Mihuleni 

 

Şoldăneşti- 

Mihuleni-Glinjeni- 

Şoldăneşti. 

 

20 
05.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 



5. 

6. 

Cuşmirca 

Şestaci 

Şoldăneşti- Şestaci-

Cuşmirca-Şoldăneşti. 

 

30 
07.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi 

 

7. 

 

 

Parcani 

 

 

Şoldăneşti-Parcani-

Şoldăneşti- 

12 

 

 

07.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 

8. Şipca 
Şoldăneşti- 

Şipca-Şoldăneşti. 

 

15 

 

07.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi 

 

9. 

10. 

Rogojeni 

Pohoarna 

Şoldăneşti- 

Pohoarna-Rogojeni-

Şoldăneşti. 

 

100 
09.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 

11. 

 

 

Cotiujenii-Mari 

 

 

Şoldăneşti- 

Cotiujeni-   

Şoldăneşti. 

70 09.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 

12. Receşti -Dobruşa 
Şoldăneşti-Dobruşa-

Şoldăneşti. 

 

50 
12. 08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi 

 

13. 

14. 

15. 

Găuzeni 

Răspopeni 

Chipeşca 

Şoldăneşti- 

Chipeşca-Răspopeni- 

Găuzeni- 

Şoldăneşti- 

 

70 
12.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 

16. 
Salcia 

 

Şoldăneşti- Salcia-

Şoldăneşti. 

 

60 
14.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi 

 

17. 

18. 

 

 

 

Vadul-Raşcov 

Climăuţi 

 

 

 

Şoldăneşti-Vadul-

Raşcov-Climăuţi-

Şoldăneşti. 

 

 

70 

14.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi 

 

19. 

20. 

Fuzăuca 

Samaşcani 

Şoldăneşti-

Samaşcani-Fuzăuca-

Şoldăneşti. 

 

35 
16.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 

21. Olişcani 
Şoldăneşti-Olişcani-

Şoldăneşti 

 

20 
16.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 

22. Cobîlnea 
Şoldăneşti-Cobîlnea-

Şoldăneşti. 
30 18.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi  

 

23. Şoldăneşti Şoldăneşti.  18.08.2019 

lt.maj M.TIMOFTI 

funcţionarul F.Brînza 

funcţionarul A. Vişniovîi 

 

  TOTAL: 622 

km 
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        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, фaкс: (272) 2-20-57  

         E-mail: consiliu@soldanesti.md      E-mail: consiliu@soldanesti.md 
 

DECIZIE nr. 3-7 

                   din   09 iulie 2019 

 

 Cu privire la activităţile pentru luarea în evidenţă militară 

 

mailto:consiliu@soldanesti.md
mailto:consiliu@soldanesti.md


 a tinerilor a.n.2004 şi celor ce nu au fost luaţi în evidenţă militară 

 din diferite motive în timpul stabilit 

 În conformitate cu prevederile art.43,art.46 al Legii privind Administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, în temeiul capitolului 11 al Legii Republicii Moldova nr. 1245 –XV din 18 iulie 2002 „Cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Hotărîrii Guvernului nr.77 din 31ianuarie 2001 

,,Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ - militară şi efectivul limită al organelor 

administrativ-militare”, Hotărîrii Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 „ Pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar sau în cel cu termen redus”, Hotărârii Guvernului nr. 

1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală”, Consiliul raional DECIDE: 

I. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de recrutare şi comisiei medico - militare pentru luarea în 

evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2004 şi celor ce nu au fost luaţi în evidenţa militară din diferite 

motive la timpul stabilit (Anexa nr.1). 

II. Se aprobă programul de activitate pentru luarea tinerilor în evidenţă militară cu începere din 03 februarie 

până la 31 martie 2020. (Anexa 2, 3). 

III.   Se recomandă: 

3.1 Directorului Instituţiei Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Şoldăneşti să rezerve 5 (cinci) locuri în 

staţionar pentru perioada recrutării cu scopul tratării şi investigaţiilor suplimentare a tinerilor. 

3.2 Şefii Instituţiilor Medico-Sanitară Publice Centrele de Sănătate să asigure efectuarea investigaţiilor 

medicale tinerilor conform Programului unic. (Anexa 2). 

3.3 Se atenţionează primarii întru realizarea în teritoriu a prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr.77 din 31 ianuarie 2001, prin efectuarea luării în evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 2004 

şi celor ce nu au fost luaţi în evidenţa militară din diferite motive. 

3.4 Directorii de şcoli, şefii instituţiilor publice şi agenţii economici să menţină evidenţa strictă a tinerilor 

care urmează să fie luaţi în evidenţa militară. 

IV. .Se instituie grupul special pentru căutarea şi prezentarea tinerilor, întru respectarea regulilor de evidenţă 

militară şi reţinerea persoanelor ce fac devieri de la aceste reguli (Anexa 4).  

V.  Se recomandă: 

5.1 Inspectoratul de poliţie Şoldăneşti să acorde ajutor organelor publice locale, Secţiei administrativ-militare 

la efectuarea luării în evidenţa militară a tinerilor întru executarea controlului asupra respectării de către 

cetăţeni a regulilor de evidenţă militară, la depistarea, căutarea şi reţinerea persoanelor care încalcă aceste 

reguli. 

5.2 Şeful Secţiei administrativ - militare Şoldăneşti v-a informa preşedintele raionului săptămânal despre 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de luare în evidenţă militară a tinerilor raionului Şoldăneşti. 

VI:Controlul executării prezentei Decizii revine pe seama vicepreşedintelui raionului. 

                   Secretarul consiliului raional                                     

L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Sprcialist principal în probleme    juridice                                                                          V.Coreţchi 

 

 

 
Anexa nr. 1 la decizia  

Consiliului raional  Şoldăneşti 

nr.3-7din09.07.2019 

    COMPONENŢA NOMINALĂ 

a comisiei de recrutare şi comisiei medicale pentru luarea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2004 

şi celor ce n-au fost luaţi în evidenţă militară din diferite motive la timpul stabilit. 

Preşedintele comisiei:          

 - vicepreşedintele raionului Şoldăneşti ; 

     - Comandant Centrul militar teritorial Orhei ; 

Membrii comisiei: 



- preşedintele comisiei medico-militare ;         

- reprezentantul organelor afacerilor interne; 

- specialist secţia recrutare-încorporare ; 

Membrii comisiei medico-militare de luare în evidenţă militară a recruţilor cu anul naşterii 2004: 

                              De bază:                          De rezervă: 

Preşedintele Comisiei                 Romeo CHETRARU      Mihail DRAGANIUC 

Medic terapeut                          Lidia CONDREA           Tamara FURDUI 

Medic psihiatru                         Mariana ŞEREMET       Ion BURCĂ       

Medic chirurg                            Romeo CHETRARU      Veaceslav CLIPA        

Medic otorinolaringolog            Ion ŢURCAN                                    

Medic neurolog                          Ion BURCĂ                     Mariana ŞEREMET          

Medic oftalmolog                      Anastasia CALUGHER    Mihail IONCU           

Medic dermatovenerolog           Mihail DRAGANIUC                                          

Medic stomatolog                      Mihail CRUDU                                                    

Asistente medicale  

 la medicul terapeut    

 la medicul otorinolaringolog   

 la medicul oftalmolog     

Secretarul comisiei:   Grigore GUJA 

Anexa nr. 3 la decizia  

Consiliului raional Şoldăneşti  

 nr.3-7 din09.07.201 

         ORARUL 

de lucru al punctului de recrutare 

al raionului Şoldăneşti 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea măsurilor 
Timpul 

îndeplinirii 
Responsabil  Remarcă  

1. 
Întîlnirea tinerilor prezentaţi  
la comisia medicală 

08.00-08.10 
Şef secţie administrativ-

militară 
 

2. 
Studierea tinerilor şi precizarea 

datelor din dosarele personale 
08.10-09.00 

Specialist principal 
F.Brînza 

 

3. Lucrul educativ patriotic 09.00-10.00 
Specialist principal 

F.Brînza 
 

4. Controlul medical 
10.30-14.00 

 
Medicii-specialişti 

 

 

5. Întrerupere la prînz 13.00-14.00 - 
 

 

6. 
Analiza lucrului  
comisiei medicale 

16.00-16.30 
Şef secţie administrativ-

militară 
 

7. 
Pregătirea dosarelor personale 

ale tinerilor pentru a doua zi de 

lucru 
16.30-17.00 

Specialist secţie administrativ-

militară 
A.Vişniovîi  

 

 

 

 

 Anexa nr. 2  la decizia  

Consiliului raional Şoldăneşti  

 nr. 3-7 din 09.07.2019 

 

GRAFICUL 



de trecere a electrocardiogramei, microradiografiei cutiei toracice (la necesitate), analizelor şi 

comisiei medicale la recrutare, de către tinerii raionului Şoldăneşti născuţi în anul 2004 şi celor care 

n-au fost trecuţi în evidenţă militară din diferite motive la timpul stabilit. 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

Primăriei 

Data prezentării 

la investigaţiile 

obligatorii 

Laboratorul 

care 

deserveşte 

Data prezentării la 

comisiile de recrutare-

încorporare şi medico-

militare 

Notă 

1. Şoldăneşti 20-22 01.2020 Şoldăneşti 03-05.02.2020  

2. Alcedar 23.01.2020 Şoldăneşti 07.02.2020  

3. Poiana 23.01.2020 Şoldăneşti 07.02.2020  

4. Cuşmirca 20.01.2020 Cuşmirca 07.02.2020  

5. Hlingeni 27.01.2020 Şoldăneşti 10.02.2020  

6. Şestaci 27.01.2020 Şoldăneşti 10.02.2020  

7. Mihuleni 29.01.2020 Şoldăneşti 10.02.2020  

8. Parcani 29.01.2020 Şoldăneşti 10.02.2020  

9. Şipca 29.01.2020 Şoldăneşti 10.02.2020  

10. Rogojeni 20.01.2020 Cotiujeni 12.02.2020  

11. Pohoarna 20.01.2020 Cotiujeni 12.02.2020  

12. Cotiujenii Mari 20.01.2020 Cotiujeni 12.02.2020  

13. Receşti Dobruşa 20.01.2020 Dobruşa 14.02.2020  

14. Chipeşca 21.01.2020 Răspopeni 14.02.2020  

15. Găuzeni 21.01.2020 Răspopeni 14.02.2020  

16. Răspopeni 21.01.2020 Răspopeni 14.02.2020  

17. Climăuţii de Jos 20.01.2020 Vadul-Raşcov 17.02.2020  

18. Vadul-Raşcov 20.01.2020 Vadul-Raşcov 17.02.2020  

19. Salcia 30.01.2020 Şoldăneşti 19.02.2020  

20. Fuzăuca 20.01.2020 Olişcani 19.02.2020  

21. Samaşcani 20.01.2020 Olişcani 19.02.2020  

22. Olişcani 21.01.2020 Olişcani 21.02.2020  

23. Cobîlea 21.01.2019 Cobîlea 21.02.2020  

 

Notă: 1. Zile de rezervă pentru trecerea comisiei medicale de recrutare a tinerilor care nu s-au 

prezentat conform graficului, vor fi zilele de miercuri şi vineri pînă la 31 martie 2020. 

Anexa nr. 4 la decizia  

Consiliului raional Şoldăneşti  

 nr. 3-7 din09.07.2019 

COMPONENŢA 

 grupului special pentru căutarea tinerilor 

 care nu s-au prezentat la sectorul de recrutare 

- reprezentantul de la Secţia administrativ-militară (l.d.p Şoldăneşti)  

- reprezentantul de la Inspectoratul de Poliţie Şoldăneşti 

- persoana responsabilă de evidenţa militară din primării 
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DECIZIE nr.3-8 

din 09.07.2019 

Cu privire la desemnarea în calitate de membri 

ai Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi 

 

 În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (5) din Codul electoral nr. 1381/1997, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale, 

Consiliul raional DECIDE: 

I.Se desemnează în calitate de membru în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie de 

nivelul doi, după cum urmează:  se  anexează 

II. Se desemnează în calitate de membru de rezervă în componenţa Consiliului electoral de 

circumscripţie de nivelul doi, după cum urmează: se anexează 

III. Secretarul Consiliului raional va remite prezenta  decizie Comisiei Electorale Centrale în 

termenele stabilite. 

 

Secretarul Consilului rational                                                   L.Vidraşco 

 Contrasemnat:  

Specialist principal în probleme juridice                                  V.Coreţchi 
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Anexă  

la decizia nr.3-8 din 09.07.2019 

Nr.d/o Nume, prenume IDNP An.naşt. Domicil. Studii 

 

Locul de 

muncă 

Funcţ.deţin. Contacte  Experienţa în calitate de funcţ. 

electoral 

Alegeri  

prezidenţiale 

din 30.10.2016 

Denumirea organului electoral 

1 Vidraşco 

Liubovi 

 1959 o.Şoldăneşti, 

srt.Trandafirilor 

1/12 

Super. Consiliul 

raional 

Secretar al 

Consiliului 

raional 

22057 Preşedinte 

CECER 

2 Leşanu Nadejda  1971 o.Şoldăneşti 

str.Luceafărul 

23 

Super. Consiliul 

raional 

Spec. 

principal 

SRU 

25460 Secretar CECER 

Rezervă 

3. Coreţchi 

Vladimir 

 1951 o.Şoldăneşti, 

str.Muncitorilor  

Super. Consiliul 

raional 

Jurist  252 84 Vicepreşedinte 

CECER 

4. Bulican Aliona  1980 o.Şoldăneşti Super. Consiliul 

raional 

Secretar 

administrativ 

22058 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor consiliului electoral de 

circumscripţie de nivelul doi” 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului Aparatul președintelui 

raionului. 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul deciziei „Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de 



circumscripţie de nivelul doi”, reprezintă documentul elaborat întru realizarea art. 28 alin. (5) și alin. 

(7) al Codului electoral nr. 1381 din 21 noiembrie 1997, care prevăd: ”(5) În cazul alegerilor 

parlamentare, prezidenţiale, referendumurilor republicane şi alegerilor locale generale, candidaturile 

a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către judecătorie 

sau, după caz, de către curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de 

nivelul doi şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către 

partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului 

electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă 

nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din 

Registrul funcţionarilor electorali. (7) Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de 

instanţele judecătoreşti şi de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în 

Adunarea Populară a Găgăuziei şi/sau membri de partid”. Finalitățile urmărite prin adoptarea actului 

respectiv constau în propunerea a 2 candidaturi pentru a fi incluse de Comisia Electorală Centrală în 

componența Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi (raionul Strășeni) în cazul 

alegerilor locale generale și a două candidaturi de rezervă, în cazul apariției situațiilor de modificare 

a componenței consiliului electoral. 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea 

elementelor noi Proiectul de decizie conține informații despre numele, prenumele persoanelor 

propuse pentru a fi incluse în componența consiliului electoral. 4. Fundamentarea economico-

financiară Pentru persoanele propuse în componenţa consiliului electoral de nivelul doi, în cazul 

degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent, în temeiul art. 28 alin. (11) pentru perioada 

degrevării, li se menţine salariul la locul de muncă permanent şi li se plăteşte, din mijloacele 

financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie 

din anul precedent. 5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare Proiectul se 

încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesită abrogarea altor decizii. 6. Avizarea și 

consultarea publică a proiectului În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, 

secretarul Consiliului raional. 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.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări 

publice ale proiectelor. 7. Constatările expertizei juridice În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune 

a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în concordanță cu Codul electoral nr. 1381 din 21 

noiembrie 1997, 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. Șeful 

Serviciul juridic Ion Malic 
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DECIZIE nr.3-9 

 

       din  09.07.2019 

 

Cu privire la aprobarea unei 

dispoziţii a preşedintelui raionului 

 

 

  În conformitate cu prevedrile art.43 alin.(1), art. 46 al Legii privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006, în temeiul art.206 al Codului Muncii, art. 57-58 al Legii nr. 

158-XVI din 04.07.2018 Cu privire la funcţia publică  şi statutul funcţionarului public, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

 

Articol unic. Se aprobă dispoziţia preşedintelui raionului nr.36/01-RU curent Cu privire la 

aplicarea unei sancţiuni disciplinare.  

 

 

 

Secretarul Consilului raional                                                                                            L.Vidraşco 

 Contrasemnat:  

Specialist principal în probleme juridice                                                                          V.Coreţchi 

Specialist principal în probleme resurse umane                                                                  N.Leşanu 
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