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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
PROCES- VERBAL
H şed,„(ei extraordinare a Consiliului raional Călăraşi

nr. 06
din 16.07.2015
Total consilieri
Prezenţi la şedinţă
Absenţi
Inclusiv: motivat
nemotivat

-3 3
-3 1
-2

-1
-1

Au participat: preşedintele raionului, dl Sergiu Artene
Invitaţ. la şedinţă: Şefii de direcţii, secţii
A f n . t oi
a

, Şefli serviciiI°r desconcentrate

t i

Z in a id a

1. Mihai Croitoru
2. Simion Dodon

urmatoarea componenţă:

Ordinea de zi
a Şedintei “ ^ o n l t a r e a Consiliului raional Călăraşi
din 16 iulie 2015, ora 10.00
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S ? * ? F o n I T r PreŞedintelui rai0™ '- * alocare a
are d,n Fondul de rezervă pentru lunile aprilie- iunie

(Raportor: Iurie Bobeica, ş e f D irecţia G enerală Finanţe)

2 . Cu p r m r e Ia m odificarea deciziei 03/04 d i n 21 m ai 7 0 K f r
alocarea m ijloacelor financiare Hin
constituit la situaţia 01.01.2015)

i a

••
.
^
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‘spom bil a bugetului raional
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(Raportor: Iurie B obeica, ş e f D irecţia G enerală Finanţe)
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P

PUbMC' PriVat’ Pentru ’m plem entarea
ghere 3 C“ Cula*iei m tiere '’C™ trolul

(Raportor: A rtene Sergiu, Preşedintele R aionului)
4. Cu privire la instituţiile m edico-sanitare publice de asistenţă m edicală
primară.
(Raportor: Botnari V ictoria, secretarul C onsiliului raional)
5. Cu privire la aprobarea R egulam entului privind acordarea titlului de
„Cetăţean de O noare al raionului C ălăraşi” .
(Raportor: Botnari V ictoria, secretarul C onsiliului raional)
6. Cu privire la casarea m ijloacelor fixe
(R aportor: Botnari V ictoria, secretarul C onsiliului raional)
7. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu.
(Raportor: G heorghe Iosob, şe f Serviciu resurse um ane)
8. Cu privire la num ire în funcţie a şefului IM SP „C entrul de Sănătate
B ravicea”
(R aportor: G heorghe Iosob, şe f Serviciu resurse um ane)
9. C u privire la aprobarea D ispoziţiei preşedintelui nr.56 C din 27 aprilie „Cu
privire la prem iere”
(Raportor: G heorghe Iosob, şe f Serviciu resurse um ane)
10. Cu privire la m odificarea Deciziei Consiliului R aional nr.06/12 din
31.10.2013 ( anexa nr. 1) (C om isia raională pentru protecţia drepturilor
copilului aflat în dificultate)
(R aportor: M ihail Cotelea, şe f D A SPF)
11. Cu privire la com ponenţa Consiliului de adm inistrare a Fondului local de
susţinere socială a populaţiei
(Raportor: M ihail Cotelea, şe f D A SPF)
12. C u privire la m odificarea com poneneţei Com isiei m ultidisciplinare pentru
protecţia drepturilor persoanelor aflate în dificultate sau cu dizabilităţi, cu
vîrsta de peste 18 ani.
(R aportor: M ihail Cotelea, şe f D A SPF)
13. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele
A rm ate ale R epublicii M oldova în toam na anului 2015
(R aportor: m aior V ladim ir Soloviov, şe f Secţie A dm inistraţi vM ilitară (L.D .P Călăraşi,)
14. C u privire la lichidarea Instituţiei Publice Liceul Teoretic V ocaţional
(Raportor: E lena G onţa,şef D irecţia Învăţăm înt)

15. Cu privire la instituirea Com isiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor
publice de conducere şi de execuţie vacante din cadrul A paratului
preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi serviciilor f ă r ă statut de
persoană ju rid ică din cadrul Consiliului raional.
(R aportor: G heorghe Iosob, şe f Serviciu resurse um ane)

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI

D E C I Z I A n r .0 6 /0 1
Din 16 iulie 2 0 1 5

„Cu privire la aprobarea
Dispoziţiilor preşedintelui
raionului privind alocarea
mijloacelor financiare din
Fondul de rezervă al
Consiliului raional”

în tem eiul art. 43 al Legii privind adm inistraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006.
In conform itate cu R egulam entul privind utilizarea mijloacelor Fondului
de rezervă al Consiliului raional, ap ro b at prin decizia C onsiliului raional
nr. 0 7 /0 8 din 18 decembrie 2014,

Consiliul raional

DECIDE:

Se aprobă dispoziţiile Preşedintelui raionului din lunile aprilie-iunie ale
an u lu i 2015, privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al
Consiliului raional în su m ă de 202010,00 lei, conform anexei.

P reşedintele şed in ţei
Secretarul C onsiuliului raional

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 0 6 /0 2
din 16 iulie 2015

„Cu privire la m odificarea
Deciziei C onsiliului raional
nr. 0 3 /0 4 din 21 m ai 2 0 1 5
Prevederelor Legii privind adm inistraţia publica locală nr.430din 28 decem brie 2006, Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV
din 16 octom brie 2003,
Consiliul raional,
D E C I D E

1. Se modifică su m a alocata de 606,0 mii lei cu su m a de 535,2 mii lei.
2 .^Textul “120.0 mii lei p en tru rep araţia edificiului clădirii Bibliotecii
raionale se modifica d u p a cum urm eaza:
24.9 mii lei p en tru achitarea cheltuielilor la renovarea m ini terenului
pentru jocuri sportive or. C alaraşi str.Bojole 21;
^ 2 4 . 3 m in e i p en tru lucrări la stadionul de m inifotbal or. C alaraşi.
3.
Textul “35.0 mii lei p en tru construcţia reţelei de ap ed u ct in cartierul
podiş se modifica d u p a cum urm eaza:
17.8 mii lei p en tru lucrări la stadionul de m inifotbal or.C alaraşi;
17.2 mii lei p en tru achitarea decontului persoanelor eliberate la
expirarea m an d atu lu i alesului local.
2. E xecutarea prezenţei decizii se atribuie preşedintelui raionului dl
Sergiu Artene
P reşedintele şed in ţei

Zinaida Turcanu

Secretarul C onsiliului

V ictoria Botnari

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06/03
din 16 iulie 2015
„ Cu privire la iniţierea parteneriatului public-privat,
pentru implementarea sistemului automatizat de
supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul
traficului” în raionul Călăraşi ”

în temeiul art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală,
art. 14, al.(l) lit. (bl) al Legii cu privire la parteneriatul public- privat nr.l 79 din 10.07.2008,
Hotărîrii Guvernului nr.965 din 17.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „ Controlul traficului”

Consiliul raional D E C I D E :
1. Se identifică în calitate de obiect a parteneriatului public privat acordarea serviciilor de
interes public local : „Implementarea sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei
rutiere "Controlul traficului” în raionul Călăraşi”
2. Se iniţiază parteneriatul public- privat, pentru implementarea sistemului automatizat de
supraveghere a circulaţiei rutiere „ Controlul traficului” în raionul Călăraşi
3. Se aprobă proiectul contractului de PPP privind proiectarea, finanţarea, construcţia şi
operarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „ Controlul traficului”
(anexa nr. 1)
4. Se instituie comisia pentru selectarea partenerului privat în următoarea componenţă (anexa
nr.2)
5. Se aprobă obiectivele şi condiţiile parteneriatului public privat (anexa nr.3)
6. Se împuterniceşte Preşedintele raionului Călăraşi , pentru semnarea contractului de
parteneriat public privat în varianta negociată şi definitivată, asigurarea monitorizării şi
controlul realizării proiectului parteneriatului public-privat în raza unităţii administrative
teritoriale Călăraşi.
V :\
7. Controlul prezentei decizii se atribuie dlui Sergiu Artene.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului raional

Zinaida Ţurcanu

Victoria Botnari

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06/04
din 16 iulie 2015

„Cu privire Ia instituţiile medico-sanitare
publice de asistenţă medicală prim ară”

în temeiul: art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală,
art.4 alin (5), art. 6 lit a) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIIdin 28.03.1995 cu
modificările ulterioare,
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1457 din 18.12.2014 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centru de Sănătate”

Consiliul raional D E C I D E :
1' S! coor^onează regulamentele, în redacţie nouă IMSP „Centrul de Sănătate
Călăraşi ,IMSP „Centrul de Sănătate Vălcineţ”, IMSP „Centrul de Sănătate
Onişcani , IMSP „Centrul de Sănătate Sipoteni”, IMSP „Centru de Sănătate
Bravicea , IMSP „Centrul de Sănătate Vărzăreşţii Noi —Pituşca” şi se prezintă
Ministerului Sănătăţii spre aprobare conform art.4 alin.(5) al Legii ocrotirii
sănătăţii.
2 . Se excude punctul 1 al Deciziei nr.06/03 din 02.10.2014 „Cu privire la instituţiile
medico-sanitare publice de asistenţă medicală primară”
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului dna
Zinaida Bădărău.

Preşedintele şedinţei

Secretarul C onsiliului raional

Zinaida Ţurcanu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06/05
16 iulie 2015

”Cu privire la aprobarea R egulam entului
privind acordarea titlului de „Cetăţean
de Onoare al raionului C ălăraşi”
5

în tem eiul art. 43 al Legii nr. 436-X V I din 28.12.2006 privind
adm inistraţia publică locală, art. 65 (2) al Legii nr. 317-X V din 18.07.2003
privind actele norm ative ale guvernului şi ale autorităţilor adm inistraţiei publice
centrale şi locale;

Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă R egulam entul privind acordarea titlului de „C etăţean de
Onoare al raionului C ălăraşi” (se anexează).
2. Secretarul C onsiliului raional Călăraşi, dna V ictoria Botnari, va aduce la
cunoştinţa publică prezenta decizie.

Preşedintele şedinţei
’

9

9

Secretarul Consiliului raional

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06/06
din 16 iulie 2015

„Cu privire la casarea mijloacelor fixe”

în tem eiul art. 53,54 al Legii nr. 436-X V I din 28.12.2006, privind
adm inistraţia publică locală,
In conform itate cu Regulam entul privind casarea bunurilor uzate, raportate
la m ijloace fixe aprobat prin H otărîrea G uvernului nr. 500 din 12 mai 1998,
In scopul reglem entării procesului de casare a m ijloacelor fixe aflate în
gestiunea C onsiliului raional Călăraşi,
/V

/\

Consiliul raional D E C I D E :
1. Se casează urm ătoarele m ijloace fixe din dotarea C onsiliului raional
N outbook H P550, N outbook HP, N outbook HP, N outbook Tochiba
Satellite L350-146. (actele confirm atorii se anexează)
2. C ontrolul prezentei decizii se atribuie dlui A rtene Sergiu, preşedintele
raionului Călăraşi.

Preşedintele şedinţei

Zinaida Ţurcanu
at

Secretarul C onsiliului raional

Victoria Botnari

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 0 6 /0 7
din 16 iulie 2015

”Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu”
în temeiul art.art. 43 din Legea nr.436 - XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală,
în conformitate cu prevederile art. art. 42 alin. (3); 61 lit. a); 62 alin. (1) lit. h), alin. (2) din
Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
art.66 Codul Muncii,
Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici,
Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea
funcţionarilor publici,
în legătură cu expirarea termenului pentru care funcţia publică a fost ocupată pe o perioadă
determinată de către dnul Cotelea Mihail, şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a
Consiliului raional,
Consiliul raional DECIDE:
1. încetarea raporturilor de serviciu cu dnul Cotelea Mihail de la data de 17 iulie 2015.
2. Contabilitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei va efectua achitările salariate
cu dnul Cotelea Mihail, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Se declară vacantă funcţia de şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din
cadrul Consiliului raional şi se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice respective.
4. Dna Gurschi Aglaia, şef Serviciu protecţia persoanelor adulte şi persoanelor cu disabilităţi,
va exercita interimatul funcţiei de şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei,
începând cu 17 iulie 2015, până la desemnarea în funcţie de către Consiliul raional a
învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei
asistenţă socială şi protecţie a familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie dlui Sergiu Artene, preşedintele raionului.

Preşedintele şedinţei

Zinaida Ţurcanu

Secretarul Consiliului raional

Victoria Botnari

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 0 6 /0 8
din 16 iulie 2015

”Cu privire la numire în funcţie
a şefului IMSP ”Centrul de Sănătate Bravicea”

în conformitate cu prevederile art. 43al Legii nr.436-XVI
administraţia publică locală,

din28.12.2006

privind
1

In temeiul art.6 lit.a) al Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 - XIII din 28.03.1995,
art.art.55 lit.i); 260 al Codului muncii,
Regulamentul de activitate al IMSP "Centrul de Sănătate Bravicea”,

Consiliul raional DECIDE:
1. Dnul Tănase Mihai se numeşte în funcţie de şef al IMSP "Centrul de Sănătate Bravicea” pe
durată determinată de 5 ani, începând cu 04 iunie 2015.
2’

^ ° " tabllltatea IMSP "Centrul de Sănătate Bravicea” va efectua salarizarea dlui Tănase
Minai conform Schemei de încadrare.

3. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie dlui Sergiu Artene, preşedintele raionului.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului raional

Zinaida Ţurcanu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06 / 09
din 16 iulie 2015

”Cu privire aprobarea Dispoziţiei preşedintelui raionului
nr 56 C din 27 aprilie 2015 ”Cu privire la premiere”

în conformitate cu prevederile art. 43 al Legii Republicii Moldova "Privind administraţia
publica locală” nr.436-XVI din 28.12.2006,
în conformitate cu art. 8 alin.(2) al Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul
de salarizare in sectorul bugetar,
pentru aportul fructuos la organizarea Festivalului vinului artizanal, tradiţiilor gastronomice
şi meşteşugurilor populare “Polobocul de Aur“,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se acceptă acordarea premiului bănesc dlui Victor Chicu prin dispoziţia preşedintelui
raionului nr.56 C din 27 aprilie 2015.
2. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie dlui Sergiu Artene, preşedintele
raionului.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului raional

Zinaida Ţurcanu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr.06/10
din 16 iulie 2015
„ Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului Raional nr.06/12 din
31.10.2013 ( anexa n r.l) ”

în tem eiul art. 43 al Legii nr.
adm inistraţia publică locală,

436-X V I

din 28.12.2006,

privind

D in m otivul plecării unor m em bri ai Com isiei R aionale pentru Protecţia
D repturilor Copilului aflat în D ificultate, aprobată prin D ecizia Consiliului
Raional nr.06/12 din 31.10.2013,

Consiliul raional D E C I D E :

1. Se m odifică com ponenţa Com isiei R aionale conform anexei n r.l
2. Controlul executării prezentei D ecizii se atribuie dnei B ădărău Zinaida,
vicepreşedintele raionului.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului raional

Zinaida Ţurcanu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06/11
din 16 iulie 2015
„Cu privire la componenţa Consiliului
de administrare a Fondului local de
susţinere socială a populaţiei”
în temeiul art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică
locală,
In conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului local de
susţinere socială a populaţiei, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.05/10 din 25.09.2003;
Ţinînd cont de fluxul de cadre în diferite instituţii,

Consiliul raional D E C I D E :
1. Se aprobă componenţa Consiliului de administrare al Fondului local de susţinere socială
a populaţiei după cum urmează:
Preşedinte:
Bădărău Zinaida - vicepreşedintele raionului
Vicepreşedinte:
_______________ - şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei
Secretar:
Ecaterina Rău - specialist principal Fondul local de susţinere socială a populaţiei
Membrii:
Elena Chitoroagă - specialist principal în problemele familiilor cu copii în situatii de risc
DASPF
Elena Gonţa - şef DÎ
Ana Ţîcu - specialist principal al DGF
Galina Bodrug - vicedirectorul medical al IMSP „ CMF Călăraşi”
Tamara Danilenco - specialist în relaţii cu publicul
Olga Untilă - consilier raional
Tatarciuc Nelea - preşedintele Societăţii „ Crucea Roşie”
Croitoru Larisa - şef- adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat.
Gurschi Aglaia - şef serviciu pentru protecţia persoanelor în etate şi cu disabilităţi DASPF.
2. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 03/11 din 22 mai 2014 „ Cu privire la
componenţa Consiliului de administrare al Fondului local de susţinere socială a
populaţiei.
3. Controlul executării prezentei decizii se
Zinaida Bădărău.
Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului raional

atribuie vicepreşedintelui raionului dna
’</
Zinaida Ţurcanu

Victoria Botnari

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06/12
din 16 iulie 2015

„Cu privire la modificarea componeneţei Comisiei
multidisciplinare pentru protecţia drepturilor
persoanelor aflate în dificultate sau cu dizabilităţi,
cu vîrsta de peste 18 ani”
/V

In tem eiul art. 43 al Legii nr. 436-X V I din 28.12.2006, privind adm inistraţia
publică locală,
D in m otivul plecării unor m em bri din C om isia m ultidisciplinară raională
pentru protecţia drepturilor persoanelor aflate în dificultate sau cu dizabilităţi, cu
vîrsta de peste 18 ani,
Consiliul raional D E C I D E :

1. Se m odifică com poneţa Com isiei m ultidisciplinare raionale pentru protecţia
drepturilor persoanelor aflate în dificultate sau cu dizabilităţi, cu vîrsta de
peste 18 ani, ( A nexa nr. 1)
2. C om isia nom inalizată va activa în baza R egulam entului de activitate.
3.

C ontrolul executării prezentei decizii se atribuie Dnei Z inaida B ădărău ,
vicepreşedintele raionului.

Preşedintele şedinţei

Secretarul C onsiliului raional

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06/13
din 16.07.2015
„Cu privire Ia organizarea şi desfăşurarea
încorporării cetăţenilorîn Forţele Armate
ale Republicii Moldova în toamna anului 2015”

locală. In temdU' ai1' 43 d Legii ” • 436‘XVI di" 28-12-2006. Privind administraţia publică

apărare!npaariei” eg“

‘245' XV ^

18'° 7'2002 ”CU PriVire la pregătirea cetî!enilOT Pe"<™

m ilitar t |SC" PUl llrf " 1Zin‘ cal,itative a incorporării cetăţenilor pentru satisfacerera serviciului
militar in termen in toamna anului 2015,

Consiliul raional D E C I D E :

1. Se instituie Comisia de încorporare în următoarea componenţă:
Preşedinte
Bădărău Zinaida, vicepreşedintele raionului
Vicepreşedinţi
Soloviov Vladimir, şef Secţie Administrativ-Militară (L.D.P C ălăraşi), maior
Juşcov Viore!, specialist al Direcţiei Administraţie Publică, Aparatul
preşedintelui raionului
F
Secretar
Munteanu Ana, specialist Secţie Administrativ-Militară Călăraşi
Membri
Ghemu Gh., vicedirector medical al IMSP SR Călăraşi
Cozma Nicolae, şef- adjunct al IP Călăraşi, locotenent-colonel
------- -----------reprezentantul Departamentului trupelor de carabinieri

2. Preşedintelui raionului dl Sergiu Artene, i se atribuie dreptul de a desemna prin
Persoanele dele8ate de către Departamentul trupelor de carabinieri, în
calitate de membri ai prezentei comisii.
4

“

^

administra«id Publi“

>«ale în comun cu Secţia admmistrativ-militarâ

o r g a n i ^ ^ o t i ' ; ' 09'2015 “ 3°'°9'2015 ™

-p n l

ArmateVle RepuM cH MoM^ 4 “ 29-01'2° 16 VOr d esfîşu ra ™ °<P °rarea cetăţenilor în Forţele

4. Secţia administrativ-militară a raionului Călăraşi în comun cu Direcţia Învăţămînt
(şef E. Gonţa.), Secţia Cultură (şef D. Trifan) vor:
- organiza şi desfăşura măsurile corespunzătoare, ce ţin de pregătirea către încorporare
şi încorporarea cetăţenilor la serviciul militar în termen;
- organiza şi desfăşura „Ziua recrutului”.
5. Instituţia medico-sanitară publică Spitalul raional Călăraşi (dna S. Bobescu):
- va institui comisia medicală raională, conform prevederilor Regulamentului cu privire
la expertiza medico-militară, nr. 177 din 30.06.2003, în următoarea componenţă: medic
chirurg, medic internist, medic neurolog, medic psihiatru, medic oftalmolog, medic
otolaringolog, medic dermato-venerolog, medic psiholog, a/m medic chirurg, a/m internist,
a/m neuropatolog, a/m psihiatru, a/m otolaringolog, a/m medicului oftalmolog, care va activa
în perioada, conform graficului (anexa 1);
- va asigura comisia nominalizată cu inventarul şi materialele necesare;
- va organiza instruirea metodică a specialiştilor comisie medicale, în termen, de pînă
14.09.2015;
- va întocmi devizul de cheltuieli, în comun cu conducerea Secţiei administrativmilitare, cu prezentarea ulterioară Consiliului raional.
6. Inspectoratul de Poliţie Călăraşi, colonel de poliţie (dl I. C h icu ):
- va asigura căutarea şi prezentarea recruţilor care se eschivează de la încorporare;
- va studia şi selecta recruţii pentru încorporare în trupele de carabinieri;
-va asigura menţinerea ordinii publice la Secţia militară în zilele desfăşurării
încorporării.
7. Direcţia Generală Finanţe (şef Iu. Bobeica) va aloca mijloace financiare pentru
organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen.
8. Primarii oraşului, comunelor, satelor vor asigura prezentarea, în termenul stabilit, a
recruţilor la comisia medicală şi la încorporare, şi vor organiza petrecerea solemnă la serviciul
militar în termen.
9. Controlul executării
vicepreşedintele raionului.

Preşedintele şedinţei

Secretarul C onsiliului raional

prezentei

decizii

se

atribuie

dnei

Zinaida

Zinaida Ţurcanu

Bădărău,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A nr. 06/14
din 16 iulie 2015
„ Cu privire la lichidarea Instituţiei
Publice Liceul Teoretico-Vocaţional”

în temeiul art. 43 , alin (2) şi r) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind
administraţia publică locală,
In conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova, publicat la
24.10.2014 în Monitorul Oficial nr.319-324, art.21(l) privind înfiinţarea, reorganizarea şi
lichidarea instituţiilor de învăţămînt general,
In scopul optimizării reţelei instituţiilor de învăţămînt din raion,

Consiliul raional D E C I D E :
1. Se lichidează Instituţia Publice Liceul Teoretico-Vocaţional din oraşul Călăraşi prin
absorbţie după cum urmează:
Clasele XI profil umanist şi profil Sport se transferă în L.T.M.Sadoveanu,
Clasa a XI profil arte, clasele XII profil arte,sport, umanist se transferă în
L.T.V.Alecsandri
2. Direcţia Învăţămînt (dna Gonţa Elena) de comun cu Direcţia Generală Finanţe vor
estima cheltuielile pentru instituţiile L.T.M.Sadoveanu şi L.T.V.Alecsandri conform
Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standart
per elev a instituţilor publice locale de nivelul al doilea.
3. Direcţia de Învăţămînt (dna Gonţa Elena) de comun cu directorii instituţiilor L.T.M.
Sadoveanu şi L.T.V.Alecsandri vor identifica posibilităţi de angajare a personalului
Instituţiei Publice Liceul Teoretico-Vocaţional începînd cu 01.09.2015.
4. La necesitate , disponibilizarea personalului angajat în instituţia lichidată se va efectua
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5. Executarea prezentei decizii se atribuie dnei Zinaida Bădărău, vicepreşedintele
raionului.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului raional

( //'

Zinaida Ţurcanu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
D E C I Z I A 06/15
din 16 iulie 2015
Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie vacante
din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor
şi serviciilor fără statut de persoană juridică din cadrul Consiliului raional”
în temeiul art.43 alin.(2) din Legea nr.436 - XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică
locala ,

în conformitate cu art. 29 al Legii nr. 158-XVI din 04.07. 2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public,
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
DISPUN:
1. Se instituie Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie
vacante din cadrul Aparatului preşedintelui raionului direcţiilor, secţiilor şi serviciilor fară statut
de persoană juridică din cadrul Consiliului raional Călăraşi, în următoarea componenţă:
- Sergiu Artene, preşedintele raionului - preşedintele Comisiei;
- Gheorghe Iosob, şef Serviciu resurse umane - secretarul Comisiei;
Membrii Comisiei:
1. Zinaida Bădărău, vicepreşedinte al raionului în probleme sociale;
Valeriu Sava, vicepreşedinte al raionului în probleme economice;
3. Vasilii Curmei, consilier raional;
4. Vasile Levco, consilier raional;
5. Mihail Mirca, consilier raţional.
2. Exercitarea atribuţiilor specificate în p. 48 lit.b)-d) a Regulamentului cu privire la ocuparea
funcţiei publice vacante prin concurs, este delegată dlui Sergiu Artene, preşedintele raionului
preşedintele Comisiei.
3. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.07/19 din 22 decembrie 2011 “Cu privire la instituirea
comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie vacante din
cadrul Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi serviciilor fară statut de persoană
juridică din cadrul Consiliului raional’’.
4. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie dlui Sergiu Artene, preşedinte al raionului.

Preşedintele şedinţei

Zinaida Ţurcanu

'0 . b
Secretarul Consiliului raional

Victoria Botnari

