Informaţie
cu privire la executarea Deciziilor Consiliului Raional Orhei adoptate pe parcursul anului.2017.
În corespundere cu art. 45 alin.(1), alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, pe parcursul anului 2017 au fost convocate 6 şedinţe ale Consiliului Raional (4 ordinare și 2 extraordinare) la care au fost
examinate 199 proiecte de decizii şi adoptate 198 decizii.
1.Şedinţa din 17.03.2017 (ordinară)
50 decizii
2.Şedinţa din 28.04.2017 (extraordinară)
25 decizii
3 Şedinţa din 14.07.2017 (ordinară)
40 decizii
4 Şedinţa din 16.11.2017 (ordinară)
50 decizii
5 Şedinţa din 14.12.2017 (ordinară)
17 decizii
6.Şedinţa din 27.12.2016 (extraordinară)
16 decizii
Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor APL de nivelul II stabilite în art.4 alin.(2) al Legii nr.435-XVI din 28
decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi în corespundere cu competenţele stipulate în art. 43 al Legii nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în cadrul şedinţelor consiliul raional a adoptat decizii pe următoarele
domenii de activitate:
Nr.
decizii
adoptate

Ședințele Consiliului Raional
Domeniul
17.03
Aprobarea şi implementarea strategiilor, prognozelor şi programelor
de dezvoltare social economică a raionului
Aprobarea programelor teritoriale în domeniul sănătății publice
Aprobarea exerciţiului bugetar
Aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima şi a doua
lectură
Modificarea bugetului raional pentru anul 2017
Redistribuirea alocațiilor bugetare
Corelarea bugetului raional pentru anul 2017
Alocarea mijloacelor financiare
Aprobarea cheltuielilor operaţionale efectuate prin dispoziţiile
preşedintelui raionului
Repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
Cu privire la retragerea garanțiilor
Învăţămînt
Reorganizarea instituției de învățămînt
Organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în
sezonul estival 2017.
Cu privire îndemnizațiile de conducere pentru funcțiile didactice de
conducere din instituțiile de învățămînt preuniversitar
Situația în blocurile alimentare a instituțiilor de învățămînt și
asigurarea calității alimentelor achiziționate
Cu privire la respectarea legislației sanitare şi pentru siguranţa
alimentelor în instituțiile de învățămînt general din raionul Orhei și
măsurile de redresare ce se impun
Cu privire la activitatea instituțiilor medico-sanitare publice din
raionul Orhei în anul 2016
Cu privire la raportul de activitate a vicepreședintelui raionului dl.Ilie
rabii pentru perioada a.2016 – iunie 2017
Cu privire la primirea drumurilor publice (de interes raional în
gestiunea consiliului raional Orhei)
Gestionarea patrimoniului public
Cu privire la contractul de parteneriat public privat
Transmiterea bunurilor materiale
Aprobarea și coordonarea actelor de inventariere
Casarea mijloacelor fixe
Aprobarea Regulamentelor
Aprobarea stemei și drapelului raionului Orhei
Aprobarea planului de acțiuni al Consiliului Raional pentru semestrul
I al anului 2018
Aprobarea acordurilor de parteneriat/colaborare
Aprobarea acordului adițional
Acordarea
Acordului
de
colaborare
privind
realizarea
”Mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a
celora sub vîrsta răspunderii penale”
Organizarea concursurilor raionale
Încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen
Trecerea în evidență militară a tinerilor născuți în anul 2001
Modificarea deciziilor
Abrogarea deciziilor
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Numirea în funcție
Cu privire la demisie
Cu privire la acordarea premiului anual
Constituirea Consiliului Administrativ al ÎMSP al CS
Stabilirea salariului de funcție și a suplimentului la salariu
personalului de conducere a IMSP
Cu privire la munca prin cumul
Acordarea ajutorului material șefilor IMSP Centre de Sănătate
Acordarea împuternicirilor președintelui raionului
Executarea deciziilor Consiliului Raional
Constituirea comisiei raionale pentru privatizarea fondului de
locuințe
Modificarea Registrului monumentelor de importanță locală din
raionul Orhei
Stabilirea plăcii comemorative în memoria Liliei Amarfii
Acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de
gaze naturale
Cu privire la delegare
Cu privire la încetarea activității BCIS
Total: decizii aprobate
Total proiecte de decizii neaprobate
Total: proiecte de decizii înaintate la ședința consiliului raional
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În corespundere cu deciziile aprobate controlul executării deciziilor a fost asigurat de:
dl. T.Golub, președintele raionului –
107 decizii
dl.D.Zghibarța, vicepreședintele raionului –
58 decizii;
dl.S.Miron, vicepreședintele raionului –
23 decizii;
dl.Il.Rabii, vicepreședintele raionului –
2 decizii;
dl.S.Caraman, secretarul consiliului raional –
8 decizii;
Executarea deciziilor a fost pusă în sarcina şefilor direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor
şi instituţiilor din subordine după cum urmează:
Direcţia Generală Finanţe (șef, dna.G.Colun)
57 decizii
Direcţia Generală Educație (şef, dna. S.Mustovici)
35 decizii
Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei (şef, dl. I.Racu)
10 decizie
Secţia Agricultură şi Alimentaţie (şef, dl A.Iațișin)
3 decizie
Secţia Economie şi Atragerea Investiţiilor (şef, dna. D.Croitoru)
18 decizii
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri (şef interimar dna N.Lopatiuc)
7 decizii
Secţia Cultură (şef, dl. Gh.Guriuc)
7 decizii
Serviciul Tineret și Sport (șef, dl. V.Gherman)
8 decizii
Secţia APL(şef dl.A:Malai)
3 decizie
Serviciul Relații Funciare și Cadastru (E.Troianovschii)
4 decizii
Contabil - şef Aparatul Preşedintelui Raionului ( dna T.Volcu)
15 decizii
Serviciu de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice Orhei (dl V.Guştiuc)
5 decizie
Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Orhei (șef, dl.S.Lisnic )
2 decizii
IMSP „Spitalul Raional Orhei” ( director dna E.Palanciuc)
8 decizi
IMSP ”Centrul de Sănătate nr.1 Orhei” (șef, dl Iu.Lupăcescu)
6 decizii
IMSP ”Centrul de Sănătate nr.2 Orhei”(șef, dna v.Guțan)
2 decizii
IMSP ”Centrul de Sănătate Peresecina” (șef, dna. V.Iurcu)
2 decizii
IMSP ”Centrul de Sănătate Ivancea” (șef, dna.R.Cuzuioc)
1 decizie
IMSP ”Centrul de Sănătate Pelivan” (șef, dl.V.Duca)
1 decizii
Centrul Militar Teritorial Orhei(comandant dl O.Druță)
4 decizie
Școala de Sport Raională Orhei (director dl. V.Patraș)
1 decizie
ÎM ”Complexul Raional Sportiv Orhei”( director dl .D.Buhaniuc)
1 decizie
Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mihail Lomonosov” or.Orhei (director dna M Frătescu)
1 decizie
În corespundere cu art. 76 al Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional din iniţiativa
consilierilor au fost incluse în ordinea de zi a şedinţelor 20 chestiuni, ceea ce constituie 10 % din deciziile aprobate în anul 2017. În
majoritatea deciziilor s-a solicitat alocarea mijloacelor financiare.
În același timp din inițiativa consilierilor au fost incluse în ordinea de zi a ședințelor chestiuni unde au fost abordate și alte
subiecte:
 Decizia nr.1/19 din 17.03.2017 „Cu privire la situația din blocurile alimentare a instituțiilor de învățământ
și asigurarea calității alimentelor achiziționate” (chestiune examinată la inițiativa consilierului dna Lidia Popa
în corespundere cu planul de activitate al Consiliului raional Orhei pentru semestrul I al anului 2017 aprobat prin
Decizia Consiliului raional Orhei nr. 8/6 din 23.12 2016.
În urma examinării proiectului de decizie consilierii Constantin Tighineanu, Lidia Popa, Andrei
Atamanenco, Oleg Vasilcan, Veaceslav Căpățină și Iurie Siloci au menționat că informația prezentată de Direcția
Raională pentru Siguranța Alimentelor este superficială, nu prezintă fapte concrete referitor la calitatea produselor
cu care sunt alimentați copii de aceia au solicitat un studiu mai amplu. S-a propus de suplinit proiectul deciziei cu















un punct în care să fie stipulat” Direcţia Generală Educație ( dna. S.Mustovici), Direcția Raională pentru
Siguranța Alimentelor Orhei. (dl. S. Lisnic) vor investiga suplimentar chestiunile referitor la starea blocurilor
alimentare a instituțiilor de învățământ și asigurarea calității alimentelor achiziționate, vor prezenta la ședința
consiliului raional o informație detailată și un plan de acțiuni pentru redresarea situației”.
Decizia nr. 1/27 din 17.03.2017 „Cu privire la aprobarea stemei și drapelului raionului” (prin dispoziția
președintelui raionului nr.114-d din 07.10.2016 ”Cu privire la constituirea comisiei” a fost nominalizată comisia
pentru elaborarea stemei și drapelului raionului, în componența căreia au fost incluși consilierii: A.Atamanenco,
I.Cîșlari, V.Covaș, C.Onila, V.Roman, Iu.Siloci, S.Muravschi, C.Tighineanu, O.Vasilcan), comisia a examinat pe
parcursul mai multor ședințe diferite versiuni a stemei și drapelului raionului și a înaintat spre examinare și
aprobare consiliului raional variantele noi ale stemei și drapelului raionului.
Decizia nr.2/3 din 28.04.2017 „Cu privire la activitatea instituțiilor medico - sanitare publice din raionul
Orhei în anul 2016” (chestiune examinată la inițiativa unui grup de consilieri în corespundere cu planul de
activitate al Consiliului raional Orhei pentru semestrul I al anului 2017 aprobat prin Decizia Consiliului raional
Orhei nr. 8/6 din 23.12 2016).
Decizia nr.3/10 din 14.07.2017 „Cu privire la raportul de activitate a vicepreședintelui raionului dl.Ilie
Rabii pentru perioada a.2016 – iunie 2017” (chestiune examinată la inițiativa unui grup de consilieri în
corespundere cu planul de activitate al Consiliului raional Orhei pentru semestrul I al anului 2017 aprobat prin
Decizia Consiliului raional Orhei nr. 8/6 din 23.12 2016,).
Decizia nr.3/11 din 14.07.2017 „Cu privire la respectarea legislației sanitare și pentru siguranța
alimentelor în instituțiile de învățămînt general din raionul Orhei și măsurile de redresare ce se impun” (la
inițiativa unui grup de consilieri care în ședința din 17.03.2017 în cadrul examinării deciziei nr.1/19 au menționat
că informația prezentată de Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor este superficială și au solicitat de
investigat suplimentar chestiunea dată și de prezentat la ședința consiliului raional o informație detailată și un plan
de acțiuni pentru redresarea situației).
Decizia nr.3/20.4 din 14.07.2017 „Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.2/10.1 din
28.04.2017 „Cu privire la patrimoniu„ (la inițiativa unui grup de consilieri care în cadrul ședinței din
28.04.2017 au înaintat o interpelare orală referitor la corectitudinea stabilirii prețului unitar (96262 lei) a sălii
sportive nefinisate amplasate în s.Peresecina, ce a fost transmisă cu titlul gratuit din proprietatea publică a
raionului în proprietatea publică a satului Peresecina. Consilierii au solicitat modificarea p.2.al deciziei nr.
nr.2/10.1 din 28.04.2017 „Cu privire la patrimoniu„).
În corespundere cu Raportul de Evaluare nr. 0356536 a Camerei de Comerț și Industrie a R. Moldova
Filiala Orhei referitor la determinarea valorii de piață a sălii sportive nefinisate amplasate în s.Peresecina cifra
”96262” s- a substituit cu cifra ”259000”
Punctul 3.1 din Decizia nr.4/2.1 din 16.11.2017 „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017„
(inițiator consilierii A.Știrbate, I.Frunze, L.Pînzari,, Iu.Siloci, S.Cazacu) su-a alocat 50 mii lei pentru acoperirea
parțială a cheltuielilor privind construcția și amenajarea unei cantine sociale pe lîngă Biserica ”Înălțarea
Domnului” din or.Orhei
Decizia nr.5/9 din 14.12.2017 „Cu privire la realizarea deciziei consiliului raional nr.1/3.8 din 17 martie
2017 ”Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017””(inițiativa consilierilor expusă în cadrul
examinării în comisiile de specialitate a proiectului de decizie nr.1/3.8 din 17 martie 2017, care a fost susținută la
ședința consiliului raional). Deciziea nr.1/3.8 din 17 martie 2017 a fost suplinită cu p. 4 prin care s-a solicitat ca
șeful Secției Cultură dl.Gh.Guriuc s-ă prezente în trimestrul IV o informație referitor la executarea Programului de
finanțare ”50+50”, prin care au fost alocate transferuri cu destinație specială primăriilor comunelor (satelor) pentru
acoperirea parțială a cheltuielilor legate de procurarea instrumentelor muzicale, costume naționale, achiziții de
carte.

Un proiect de decizie a fost inclus în ordinea de zi a ședinței consiliului raional din 14.12.2017 la inițiativa reprezentanților
societății civile.
 Decizia nr.5/8/ din 14.12.2017 ”Cu privire la instalarea plăcii comemorative în memoria Liliei Amarfii” (la
inițiativa colectivului Centrului Raional de Cultură ”Andrei Suruceanu și dl.Iurie Subotnițchii membrul Asociației
Naționale a jurnaliștilor din Ucraina”) s-a aprobat instalarea pe fațada Centrului Raional de Cultură „A.
Suruceanu”, mun. Orhei plăcii comemorative în memoria artistei poporului Federației Ruse Lilia Amarfii, născută
în or. Orhei
Pe parcursul anului 2017 au parvenit două notificări din partea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat:
 nr.1304/OT-115 din 20.04.2017 ”Cu privire la modificarea deciziei nr.1/3.7 din 17.03.2017”Cu privire la
modificarea bugetului raional pe anul 2017””, prin care s-a solicitat abrogarea punctului 2 din decizie cu
textul.” Se alocă Aparatului preşedintelui 60,0 mii lei pentru procurarea echipamentului de serviciu efectivului
polițienesc din cadrul Inspectoratului de Poliție Orhei, cu ulterioara transmitere cu titlu gratuit a echipamentului
Inspectoratului de Poliție Orhei” din considerentele că consiliul raional a alocat surse financiare în alte scopuri, de
cît cele reglementate de legislația în vigoare.
Luînd în considerație notificarea sus menționată si în temeiul prevederilor art.10, alin. (3) al Legii nr.320 din
27.12.2012 privind activitatea Poliției și statutul polițistului, unde este stipulat ” Autorităţile administraţiei publice
locale pot finanţa din bugetele proprii realizarea unor acţiuni ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei legate de
asigurarea ordinii şi securităţii publice în teritoriu” a fost adoptată decizia nr.2/12.2 din 28 aprilie 2017 ”Cu
privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.1/3.7 din 17.03.2017” prin care p.2 al deciziei nr.1/3.7 din
17.03.2017 a fost modificat și după cuvîntul ”Orhei” s-a introdus textul ”în scopul asigurării ordinii și securității
publice”.



nr.1304/OT-116 din 20.04.2017 ”Cu privire la modificarea deciziei nr.1/10 din 17.03.2017 ”Cu privire la
reorganizarea instituției de învățămînt extrașcolar Centrul Tinerilor Naturaliști în Centrul de învățămînt
extrașcolar Copii cu interes și aptitudini pentru Știință””, prin care s-a solicitat de modificat punctului 3 din
decizie ”Se pune în sarcina Direcţiei Generale Educație (șef, dna S.Mustovici), angajarea în cîmpul muncii a
tuturor cadrelor didactice şi personalului auxiliar care au fost în relaţii contractuale cu instituţia ce funcţiona
până la reorganizare în strictă conformitate cu prevederile Codului muncii al Republici Moldova” în
corespundere cu prevederile art.64 alin.3 al Codului Muncii nr.154 – XV din 28.03.2003 unde este stipulat că ”În
caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului unității succesorul preia toate drepturile și obligațiunile
existente la momentul reorganizării sau schimbării proprietarului, ce decurg din contractul colectiv de muncă
și din contractele individuale de muncă…”.
Luînd în considerație notificarea sus menționată si în temeiul prevederilor art.64 alin.3 al Codului Muncii
nr.154 – XV din 28.03.2003 a fost adoptată decizia nr.2/12.6 din 28 aprilie 2017 ”Cu privire la modificarea
deciziei consiliului Raional nr.1/10 din 17.03.2017” prin care p.3 al deciziei nr.1/10 din 17.03.2017 a fost
modificat și textul ”angajarea în cîmpul muncii” a fost substituit cu textul ”monitorizarea continuității
raporturilor de muncă”.

Majoritatea deciziilor au fost executate integral, 16 decizii sunt în proces de executare întrucât realizarea prevederilor
stipulate în ele necesită un termen suplimentar.

Punctul 1.5 al Deciziei nr.1/3.5 din 17.03.2017 „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017”.
S-au alocat 250,0 mii lei IMSP CS Chiperceni pentru acoperirea cheltuielilor (conform prevederilor
contractuale) ce ţin de implementarea proiectului „Construcţia OMF Bieşti” din s. Bieşti.
Beneficiarul IMSP CS Chiperceni (șef. dna S.Tomulescu) nu a solicitat mijloacele financiare sus
menționate, ca rezultat al neînțelegerilor cu antreprenorul
 Decizia nr.1/14.1 din 17.03.2017 „Cu privire la patrimoniu”
S-a acceptat primirea din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Orhei
bunurilor imobile: clădirea administrativă numărul cadastral 6401402145.04 cu suprafața la sol de 124,4
m.p (cu modul de folosință a încăperilor nr.1 cu S-6,0 m.p, nr.2 cu S-15,4 m.p., și nr.3 cu S-28,6 m.p.), și
încăperea nr.3 garaj cu S-19,8 m.p din construcția cu numărul cadastral 6401402145.03 situat în or.Orhei,
str.Renașterii Naționale , 18, care se află în gestiunea Întreprinderii de Stat ”CADASTRU”.
S-a transmis cu titlu gratuit, din proprietatea publică a raionului Orhei în proprietatea publică a statului
bunurile imobile: încăperea cu numărul cadastral 6401402165.01.002 cu suprafața de 20,4 m.p., încăperea cu
numărul cadastral 6401402165.01.005 cu suprafața de 26,9 m.p încorporate în clădirea administrativă cu
numărul cadastral 6401402.165.01 situată în or. Orhei, str.V.Lupu, 38.
Decizia nu au fost executată întrucât pe parcursul anului 2017 în cadrul reformei Administrației Publice
Centrale a avut loc fuzionarea Î.S.”Cadastru” la Agenția Serviciilor Publice.
În anul 2018 vor fi întreprinse acțiuni referitor la executarea prevederilor deciziei date.
 Decizia nr.1/14.2 din 17.03.2017 „Cu privire la patrimoniu”
S-a acceptat primirea din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului bunurilor
imobile: încăperile nr. 5 şi nr.6 cu suprafaţa de 45,5 m.p. din clădirea administrativă situată în or.Orhei,
str.Renașterii Naționale, 18, care se află în gestiunea Întreprinderii de Stat Institutul de Proiectări de Stat
”IMPROCOM”, fondator Agenția Apele Moldovei.
Nu a fost posibil de realizat prevederile deciziei întrucât pe parcursul anului 2017 Agenția Apele
Moldovei de asemenea a fost supusă reorganizării în cadrul reformei Administrației Publice Centrale, .
În anul 2018 vor fi întreprinse acțiuni pentru executarea ei.
În urma consultărilor, care au avut loc pe parcursul anului 2017 cu reprezentanții Î:S.”Cadastru” și
Agenției ”Apele Moldovei”, s-a convenit ca transmiterea bunurilor imobile din proprietatea statului în proprietatea
raionului stipulate în deciziile nr.1/14.1 și nr.1/14.2 din 17.03.2017 „Cu privire la patrimoniu” să fie efectuate în
baza unei singure Hotărîri a Guvernului R. Moldova.
 Decizia nr.1/20.4 din 17.03.2017 „Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.5/5 din
01.10.2015„
Modificările la decizia consiliului raional nr.5/5 din 01.10.2015 ”Cu privire la inițierea Parteneriatului
Public Privat pentru implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul
traficului” în raionul Orhei” au fost efectuate în urma raportului Curții de Conturi ”Managementul Sistemelor de
Supraveghere a traficului rutier”.
Ministerul de Interne a suspendat activitatea Sistemului automatizat de supraveghere pe perioada
controlului și executării prescripțiilor Curți de Conturi. Sistemul va fi relansat după ce autoritățile APC vor
finaliza executarea prescripțiilor curții.
 Punctul 5.4 al Deciziei nr.3/2.4 din 14.07.2017 „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017”.
Au fost alocate 500 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de lucrări de replanificarea și montarea
sistemului de iluminat a Î.M. ”Complexul Sportiv Raional Orhei.”.
Mijloacele financiare menționate nu au fost utilizate în legătură cu faptul că Federația Moldovenească de
Fotbal la sfîrșitul anului 2017 a efectuat lucrări de geodezie și geologie a solului sub temeliile pentru pilonii pe
care este montat sistemul de iluminare a Î.M. ”Complexul Sportiv Raional Orhei”.
Mijloacele financiare au fost soldate în contul soldului bugetar pentru anul 2017 și vor fi alocate după
necesitate la solicitarea Federației Moldovenești de Fotbal după demararea lucrărilor prin decizia consiliului
raional.

















Punctul 9 al Deciziei nr.3/2.4 din 14.07.2017 „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017”.
S-a alocat 1081,9 mii lei ”Taberei de odihnă Miorița” s.Ivancea pentru lucrări de proiectare și
reconstrucție
Mijloacele financiare menționate nu au fost utilizate în legătură cu faptul că terenul aferent Taberei
”Miorița”( suprafața 7.11 ha) nu are statut juridic de proprietate publică a raionului Orhei.
În prezent au loc consultări cu Agenția ”Moldsilva” referitor la modalitatea de transmitere a terenului
nominalizat în proprietatea publică a raionului Orhei.
Decizia nr.3/11 din 14.07.2017 „Cu privire la respectarea legislației sanitare și pentru siguranța alimentelor
în instituțiile de învățământ general din raionul Orhei și măsurile de redresare ce se impun„.
În urma examinării informației privind respectarea legislației sanitare și pentru siguranța alimentelor în
instituțiile de învățământ general din raion s-a decis de elaborat un plan teritorial de acțiuni orientat spre
ameliorarea situației în instituțiile de învățământ pentru anii 2018 – 2022.
La moment se generalizează propunerile autorităților publice locale de nivelul I, serviciilor
desconcentrate în teritoriu, conducătorilor instituțiilor de învățămînt pentru planul de acțiuni, care va fi înaintat
spre examinare și aprobare la ședința consiliului raional din luna martie 2018.
Punctul 3.3 al Deciziei nr.4/2.1 din 16.11.2017 „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017”
Au fost alocate mijloacele financiare Școlii sportive – 400,0 mii lei pentru acoperirea parțială a alocațiilor
privind procurarea unei unități de transport
Mijloacele financiare menționate nu au fost utilizate în legătură cu faptul că procesul de achiziție publică
este realizat printr-o succesiune de etape, respectiv achiziționarea bunului nominalizat nu se încadra pîna la finele
anului bugetar.
Mijloacele financiare au fost soldate în contul soldului bugetar pentru anul 2017 și vor fi alocate după
necesitate prin decizia consiliului raional.
Decizia nr.4/7 din 16.11.2017 „Cu privire la primirea drumurilor publice (de interes raional) în gestiunea
Consiliului Raional Orhei”.
S-a acceptat primirea drumurilor publice locale (de interes raional) din administrarea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor ( gestionar – Î.S. „ Administraţia de Stat a Drumurilor ”) în gestiunea
Consiliului Raional, cu finanţarea din fondul rutier în funcţie de numărul kilometri echivalenţi administraţi.
Procedura de asigurare a evidenţei contabile a drumurilor este în derulare.
Drumurile menționate vor fi luate la evidența Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri (dna
N. Lopatiuc ) și pe parcursul semestrului I a.c. va fi realizată procedura de pașaportizare a lor.
Decizia nr.4/13.2 din 16.11.2017 „Cu privire la patrimoniu”.
S-a transmis la solicitarea IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească cu titlu
gratuit, din proprietatea publică a raionului Orhei în proprietatea publică a statului bunurile imobile: construcție
cu numărul cadastral 6401302134.01cu suprafața la sol 1135,8 m.p.,cu terenul aferent numărul cadastral
6401302134 cu suprafața 0.2073 ha, teren numărul cadastral 6401302135 cu suprafața 0.2763 situate în or.
Orhei, str. C. Negruzzi 85 pentru amplasarea sediului SAMU Orhei
A fost realizată procedura de delimitare și înregistrare a bunurilor nou formate.
În termeni proximi urmează a fi instituită comisia de transmitere cu includerea membrilor de la Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, elaborat și semnat actul de transmitere și înregistrate modificările în
Registrul bunurilor imobile la Serviciului Cadastral Orhei al I.P. „Agenția Servicii Publice”.
Decizia nr.4/24 din 16.11.2017 „Cu privire la acordul prealabil pentru acordarea dreptului de acces la
fondurile fixe”.
S-a acceptat cu titlul gratuit dreptul de acces a Societății pe Acțiuni ”Moldtelecom” asupra activelor
neutilizate a ÎMSP ” Centrul de Sănătate nr.2 Orhei”: spațiu cu suprafaţa de 21 m.p. în incinta OMF Step-Soci,
spațiu cu suprafaţa de 43.8 m.p. în incinta OMF Pohrebeni pe un termen de cinci ani
Directorul ÎMSP ” Centrul de Sănătate nr.2 Orhei” (dna V.Guţan) în termen de 10 zile trebuia s-ă
încheie contractul de acces în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare
IMSP Centrul de Sănătate nr.2 a semnat și expediat Contractul de acces pe proprietatea publică
S.A.”Moldtelecom”. Pînă în prezent contractul nominalizat nu este semnat de S.A.”Moldtelecom”
Decizia nr.6/7 din 27.12.2017 „Cu privire la contractul de locațiune”.
S-a înaintat Serviciului Cadastral Orhei al IP ”Agenția Servicii Publice” o cerere pentru efectuarea
lucrărilor de inventariere tehnică a bunului imobil cod cadastralnr.6401302105.08 amplasat în or.Orhei
str.Negruzii 85, pentru stabilirea suprafeței reale a spațiului transmis în locațiune SRL ”Euroclinic” și suprafeței
gestionate de IMSP ”Spitalul Raional Orhei”
Lucrările de inventariere tehnică a bunului imobil nominalizat au demarat . Termenul de executare a
lucrărilor este stabilit 12 februarie 2018.
Decizia nr.6/8 din 27.12.2017 „Cu privire la formarea bunului imobil prin combinare”.
S-a aprobat combinarea porţiunii de teren cu suprafaţa de 0,0253 ha din bunul imobil cu numărul
cadastral 6401302.105, amplasat în mun. Orhei str.C.Negruzzi 85, cu suprafaţa de 5,4211 ha, cu bunul imobil cu
numărul cadastral 6401302.127, amplasat mun. Orhei str.V.Lupu 127, cu suprafaţa de 0,1301 ha.
Lucrările de formare și înregistrare a bunului imobil cu numărul cadastral 6401302.127, amplasat mun.
Orhei str.V.Lupu 127, cu suprafaţa de 0,1554 ha au demarat. Termenul de executare a lucrărilor este stabilit 12
februarie 2018.







Decizia nr.6/15 din 27.12.2017 „Cu privire la patrimoniu”.
S-au transmis cu titlul gratuit din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a com. Ghetlova
bunurile imobile: teren cu numărul cadastral 6435206.202 cu suprafața 0.0658 ha, construcție numărul cadastral
6435206.202.01 cu suprafața 84.8 m.p situate în s. Ghetlova.
A fost instituită comisia de transmitere a bunurilor imobile.
În termeni proximi urmează a fi, elaborat și semnat actul de transmitere și înregistrate modificările în
Registrul bunurilor imobile la Serviciului Cadastral Orhei al I.P. „Agenția Servicii Publice”.
În anul 2017 au fost adoptate 2 decizii, care în urma circumstanțelor obiective apărute după adoptare
și-au pierdut valoarea și nu vor fi executate
Decizia nr.3/13.2 din 14.07.2017 „Cu privire la patrimoniu„.
S- a acceptat primirea din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului bunului
imobil: numărul cadastral 6401302129.04 cu suprafața la sol de 569,7 m.p situat în or.Orhei, str.V.Lupu, 125,
care se afla în gestiunea Campaniei Naționale de Asigurări în Medicină)
Ca urmare a demarării reformei Administrației Publice Centrale, Campania Națională de Asigurări în
Medicină si-a revăzut disponibilitate de a transmite în proprietatea raionului bunul imobil nominalizat.
Prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr.62 din 17.01.2018 el a fost transmis cu titlu gratuit, din
administrarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în administrarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale, gestiunea Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, în
scopul desfăşurării activităţii,
Decizia nr.4/25 din 16.11.2017 „Cu privire la transmiterea unui microbuz”.
În corespundere cu demersul Inspectoratului de Poliție Orhei s-a acceptat transmiterea cu titlul gratuit de
la balanța Direcției Generale Educație la balanța Inspectoratului de Poliție Orhei a unui microbuz OPEL
MOVANO, anul producerii 1999, pentru necesități de serviciu
În urma evaluării stării tehnice a microbuzului de către specialiștii auto s-a constatat că motorul are
defecțiuni majore, pentru reparația căruia sunt necesare mijloace financiare considerabile. Din aceste considerente
Inspectoratul de Poliție Orhei a refuzat primirea unității de transport.

Majoritatea alocărilor financiare aprobate prin deciziile Consiliului Raional au fost executate, cu excepția beneficiarilor (5)
ce nu au prezentat documente justificative
Pe parcursul anului 2017 au fost aprobate 3 decizii prin care au fost abrogate 4 decizii (două din anul 2016 și două din anul
2017)
 Decizia nr.4/22.1 din 16.11.2017 ” Cu privire la abrogarea deciziei consiliului raional nr.2/11 din 28 aprilie
2017”
S-a abrogat decizia nr.2/11 di 28 aprilie 2017”Cu privire la aprobarea listei de inventariere a bunurilor
mobile proprietate publică din domeniul public al raionului Orhei”, care și-a pierdut valoarea în urma deciziilor
consiliului municipal Orhei cu nr-le 7.4.1 și 7.4.2 din 11.08.2017, contractului de comodat din
15.09.2017(6401/1728165) înregistrat la OCT Orhei la 27.09.2017 prin care bunurile imobile amplasate în
or.Orhei str.V.Lupu 135, au fost transmise consiliului raional Orhei în comodat pe un termen de 10 ani
 Decizia nr.4/22.2 din 16.11.2017 ” Cu privire la abrogarea deciziei consiliului raional nr.2/5 din 25 martie 2016”
Reieșind din hotărîrea judecătoriei Orhei din 12 iulie 2016, menţinută prin decizia Curţii de Apel
Chişinău din 06 iunie 2017, s-a abrogat decizia consiliului raional Orhei nr. 2/5 din 25 martie 2016” Cu privire la
privatizarea complexului patrimonial unic al ÎM „Complexul Sportiv Raional Orhei”.
 Decizia nr.6/12 din 27.12.2017 ” Cu privire la abrogarea deciziilor consiliului raional nr.8/4 din 23.12.2016 și
nr.2/12.7 din 28.04.2017”
S-au abrogat deciziile consiliului raional:nr.8/4 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la contractarea de
către Consiliul Raional Orhei a unui credit pentru investiții capitale de la BC “Victoriank”S.A ”, și nr.2/12.7 din
28.04.2017 “Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.8/4 din 23.12.2016„Cu privire la
contractarea de către Consiliul Raional Orhei a unui credit pentru investiții capitale de la BC “Victoriank”S.A”care
și-au pierdut valoarea în urma alocării transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat.
La moment 2 decizii ( una aprobată în anul 2015, alta în anul 2016), prin care consiliul raional a acceptat transmiterea
unor bunuri imobile din proprietatea publică a mun. Orhei în proprietatea publică al raionului Orhei sunt executate parţial, se
întreprind acțiuni pentru a realiza integral prevederile stipulate în decizii.
 Decizia nr.7/13.4 din 17.12.2015 „Cu privire la patrimoniu”
Decizia privind acceptarea primirii din proprietatea publică a mun. Orhei în proprietatea publică al
raionului Orhei a bunurilor imobile, amplasate în mun. Orhei, str. I.Iakir 25/B, a fost remisă consiliului orășenesc
Orhei, pentru aprobarea deciziei referitor la transmiterea bunului imobil nominalizat. În urma consultărilor s-a
convenit că decizia va fi aprobată după verificarea de către Inspecția de Stat în Construcție a volumelor de lucru
îndeplinite.
 Decizia nr.7/12 din 09.12.2016 „Cu privire la proprietate”
Decizia privind acceptarea primirii din proprietatea publică a orașului Orhei în proprietatea publică a
raionului bunului imobil: teren numărul cadastral 6401106.242, suprafața 2,7368 ha amplasat în or.Orhei, str.
Unirii, 156 A în scopul proiectării și construcției unui Complex Sportiv Raional Polivalent a fost remisă
consiliului orășenesc Orhei, pentru aprobarea deciziei referitor la transmiterea bunului imobil nominalizat, pînă
în prezent consiliul municipal nu s-a expus referitor la chestiunea dată

În prezent sunt la control 23 decizii cu termen de executare mai mare de un an, dintre care 13 au fost adoptate în anii
precedenţi, iar 10 în anul 2017.
1. Decizia nr.5/8 din 15.11.2012 „Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pentru realizarea Programului
naţional privind controlul alcoolului pentru anii 2012-2020”
2. Decizia nr.2/8 din 07.06.2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dezabilități
pentru perioada 2013- 2018”
3. Decizia nr.1/10 din 24.02.2015 „Cu privire la aprobarea Programului teritorial în domeniul alimentației și nutriției
pentru anii 2015-2020 și a planului de acțiuni pentru anii 2015-2016 privind implementarea programului teritorial”.
4. Decizia nr.4/6 din 17.09.2015 „Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control a bolilor
cardiovasculare pentru anii 2014-2020”.
5. Decizia nr.6/11 din 30.10.2015 „Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a educației incluzive în
raionul Orhei pentru anii 2015 -2020”.
6. Decizia nr.2/1 din 25.03.2016„Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Orhei pentru
perioada 2016-2020 și a planului de acțiuni de implementare a strategiei”.
7. Decizia nr.2/3 din 25.03.2016 Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul eficienței în energie și planul de acțiuni
de implementare a strategiei„
8. Decizia nr.3/2 din 21.04.2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învățămîntului raional pentru
perioada 2016 -2020„.
9. Decizia nr.7/15 din 09.12.2016 „Cu privire la aprobarea Programului teritorial e Imunizări pentru anii 2016-2020”
10. Decizia nr.7/16 din 09.12.2016 „Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei
HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020”
11. Decizia nr.7/18 din 09.12.2016 „Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii
2016-2020 „
12. Decizia nr.8/1 din 23.12.2016„Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni intersectoriale în domeniul
Sănătăţii Publice pentru anii 2016-2020 ,,Sănătate 2020”.
13. Decizia nr.1/7 din 17.03.2017 ”Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acțiuni pentru realizarea Programului
național de promovare a sănătății pentru anii 2016 – 2020”
14. Decizia nr.2/14 din 28.04.2017” Cu privire la contractul de Parteneriat Public Privat”
15. Decizia nr.4/15 din 16.11.2017” Cu privire la aprobarea Planului și Programului de acțiuni locale în domeniul
eficienței energetice a clădirilor publice din raionul Orhei pentru anii 2017 -2020”
16. Decizia nr.5/1 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură”
17. Decizia nr.5/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în lectură a doua”
18. Decizia nr.6/1 din 27.12.2017” Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 20172025”.
19. Decizia nr. 6/2 din 27.12.2017” Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi
D pentru anii 2017-2021”.
20. Decizia nr.6/3 din 27.12.2017”” Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pentru realizarea Programului
naţional privind controlul alcoolului pentru anii 2012-2020 pe parcursul anului 2018”.
21. Decizia nr.6/4 din 27.12.2017 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de
comunicare pentru schimbarea comportamentală pentru Programul Național de imunizări pentru anii 2016-2020”.
22. Decizia nr.6/5 din 27.12.2017 ” Cu privire la încorporarea recruților în serviciul militar în termen, serviciul militar cu
termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara - toamna anului 2018”.
23. Decizia nr.6/10 din 27.12.2017 ” Cu privire la aprobarea Planului de activitate al consiliului raional pentru semestrul I
al anului 2018”.

Secretarul consiliului Raional

Serghei Caraman

