
ANUNŢ 

privind  demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale consiliului 

raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa extraordinară  

din 23.01.2020 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a 

transporenţei în procesul de elaborare a proiectelor şi deciziilor de către Consiliul raional  

Şoldăneşti, Preşedintele Raionului demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de 

decizii propuse pentru examinare în şedinţa extraordinară din 23.01.2020 

   Scopul consultărilor este de a îmbunătăţi proiectele de decizii, astfel ca documentele finale 

să reprezinte o viziune consolidată, de consens a autorităţilor administraţiei publice locale, 

organizaţiilor neguvernamentale şi a tuturor membrilor societăţii. 

   Cetăţenii, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii, pot consulta 

proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soldanesti.md, 

compartimentul transparenţă decizională 

    Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea documentelor sunt binevenite şi pot fi 

prezentate  persoanelor responsabile de elaborare  a proiectelor pe adresele menţionate nu mai tîrziu 

de 22.01.2020. 

 

N

nr. 

/

d/o 

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate 

 

Data şi ora 

organizării 

dezbaterilor publice 

Responsabili de 

organizarea dezbaterilor 

publice asupra 

proiectelor de decizii 

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în consiliul raional Şoldăneşti 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: L.Vidraşco, secretar al consiliului 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

L.Vidraşco, secretar al 

consiliului raional        

(272) 2 20 57  

2 Cu privire la corelarea bugetului raional pe 

anul 2020  

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF 

Dezbateri publice 

20.01.2020, ora 

14.00 sala de 

protocol 

Iu. Prisăcari, şef 

Direcţie Finanţe   (272) 

2 54 66  

3 Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul 

de rezervă al bugetului raional 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF  

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef 

Direcţie Finanţe  

(272) 2 54 66 

http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


4 Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul 

disponibil al bugetului raional. 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF  

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu. Prisăcari, şef DF 

(272)2 54 66 

5 Cu privire la aprobarea Planului operaţionalde 

acţiuniactualizat pentru anul 2020 întru 

realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 

raionului Şoldăneşti pentru anii 2015-2020. 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 
Raportor:G.Nani, şef secţie economie 

Dezbateri publice 

20.01.2020, ora 

14.00 sala de 

protocol 

G.Nani, şef Secţie 

economie 

(272)2 53 66 

6 Cu privire la activităţile de încorporare a 

recruţilor cu anul naşterii1993-2002 în 

serviciul militar în termen, cu termen redus şi 

serviciul civil în aprilie 2020-iulie 2020 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: M.Timofti, şef SAM 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Timofti, şef SAM 

(272) 2 53 53 

7 Cu privire la alocarea mijloacelor din 

componenta raională 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: A.Grădinaru, şef adjunct, DÎ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

A.Grădinaru, şef 

adjunct, DÎ 

 (272) 2 54 94  

8 Cu privire  la constituirea comisiei de concurs 

pentru ocuparea  

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Leşanu, spec.prin. prob. resurse 

umane 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, spec.prin. 

prob. resurse umane 

(272) 2 54 60 

9 Cu privire anunţarea concursului pentru 

ocuparea funcţiei publice de conducere 

temporar vacante 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: N.Leşanu, spec.prin. prob. resurse 

umane 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

N.Leşanu, spec.prin. 

prob. resurse umane 

(272) 2 54 60 

10 Cu privire la aprobarea statelor de personal a 

IMSP Spitalul raional  

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Palii, dir, IMSP Spitalul raional 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Palii, dir, IMSP 

Spitalul raional 

(272) 2 52 60 

http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


11. Cu privire la aprobarea statelor de personal a 

IMSP CS Şoldăneşti 

 Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: C.Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

C.Balanici, şef IMSP 

CS Şoldăneşti  

(272) 2 52 66 

12 Cu privire la aprobarea statelor de personal a 

IMSP CS Cotiujenii Mari 

 Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: M.Negru, şef, IMSP CS Cotiujenii 

Mari 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Negru, şef, IMSP CS 

Cotiujenii Mari 

 (272) 74 3 50 

13 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor 

de personal a IMSP CS Răspopeni 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: M.Stratila, şef, IMSP CS Răspopeni 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Stratila, şef, IMSP 

CS Răspopeni 

(272) 45 3 16 

14 Cu privire la aprobarea statelor de personal a 

IMSP CS Vadul-Raşcov 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor: V.Guţan, şef IMSP CS Vadul-

Raşcov 

 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Guţan, şef IMSP CS 

Vadul-Raşcov 

(272)54 2 03 

15 Cu privire normele specifice a ÎM Centrul 

Stomatologic raional Şoldăneşti 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:M.Crudu, şef CSŞ 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Crudu, şef CSŞ  

(272) 2 58 03 

16 Cu privire la constituirea consiliilor 

administrative ale IMSP din raion 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:C.Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

 C.Balanici, şef IMSP 

CS Şoldăneşti  

(272)2 52 66 

17 Cu privire la desdemnarea unei persoane 

responsabile a fondatorului 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:M.Stratila, şef, IMSP CS Răspopeni 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

M.Stratila, şef, IMSP 

CS Răspopeni 

(272) 45 3 16 

18 Cu privire la transmiterea în gestiune a 

bunurilor proprietate publică 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Consultare generală V.Coreţchi, specialist 

http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/
http://www.soldanesti.md/


Raportor:V.Coreţchi, specialist principal, 

Apartul preşedintelui 

www.soldanesti.md principal (272) 25284 

19 Cu privire la acceptarea în gestiune a bunurilor 

proprietate publică 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:V.Coreţchi, specialist principal, 

Apartul preşedintelui 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Coreţchi, specialist 

principal (272) 25284 

20 Cu privire la transmiterea în gestiune a 

bunurilor proprietate publică 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:V.Coreţchi, specialist principal, 

Apartul preşedintelui 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Coreţchi, specialist 

principal (272) 25284 

21 Cu privire la darea în locaţiune a bunurilor 

peoprietate publică 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:V.Coreţchi, specialist principal, 

Apartul preşedintelui 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

V.Coreţchi, specialist 

principal (272) 25284 

22 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului social 

„Casa de copii de tup familial” 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 

Raportor:V.Rusu, şef Direcţie ASPFC 

Dezbateri publice 

20.01.2020, ora 

14.00 sala de 

protocol 

V.Rusu, şef Direcţie 

ASPFC 

(272) 2 59 04 

23 Cu privire la modificarea unei anexe 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 
Raportor: V.Iurcu, şef SCGCD 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

Iu.Iurcu, şef SCGCD 

(272)2 42 50 

24 Cu privire la examinarea unor notificări ale 

Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova 

Iniţiator: N.Mîndru, preşedinte al raionului 
Raportor:L.Vidraşco, secretar al CR 

Consultare generală 

www.soldanesti.md 

L.Vidraşco, secretar al 

CR 
(272) 2 20 57 

     

Secretarul Consiliului raional Şoldăneşti                                            L.Vidraşco 
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