
 

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  

                                                        D E C I Z I E                          PROIECT 

nr. 06/   -XXVII                                                                din 09.12.2021  

or. Cantemir 
 

        Cu  privire la aprobarea Regulamentului   

de organizare și funcționare a Secției  

Cultură și Turism                                                                                                                            

  

     În temeiul art.43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436/2006,  

Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legii 

nr.155/2011  cu privire la aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice, examinând 

avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative 

de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, 

muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative  de specialitate, finanţe, 

buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional Cantemir, 

                                                          D E C I D E: 

 

    01.Se aprobă Regulamentul  de organizare și funcționare a secției Cultură și Turism, 

conform anexei .   

   

   02.Monitorizarea executării  deciziei se pune în sarcina dlui  Iurie MIHAESCU, 

vicepreşedinte al raionului.                                                       

  

 03. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 

10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a 

consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale. 

   

 04.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama comisiilor consultative de 

specialitate ale consiliului raional. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                         ___________________                           

         Avizat : 

secretar  al consiliului  raional                                          Ludmila ȚURCANU  

    
Proiect  elaborat:_________Sergiu TODERICI , şef serviciu cultură și turism 

 

 

 



 

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  

                                                        D E C I Z I E                          PROIECT 

nr. 06/   -XXVII                                                                din 09.12.2021  

or. Cantemir 
 

        Cu  privire la aprobarea Regulamentului                                                                                                                            

cu privire la procedurile de consultare publică                                                                                                       

cu societatea civilă în procesul decizional    

    În temeiul art.43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436/2006, 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr.215-217, art.798), cu modificările şi completările ulterioare, 

p.3 al Hotărârii Guvernului  ,,Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decisional” nr.967/2016 ,examinând  avizul comisiei consultative de 

specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional Cantemir, 

                                                          D E C I D E: 

    01.Se aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional, conform anexei nr.1. 

   02.Se stabilește că, președintele raionului,  conducătorii subdiviziunilor Consilului raional 

Consiliul, persoanele juridice de drept public care gestionează şi utilizează mijloace 

financiare publice pe teritoriul raionului Cantemir, a căror fondator este Consiliul raional vor 

    asigura elaborarea, actualizarea şi prezentarea pentru publicare pe web,  lista organizaţiilor 

neguvernamentale pe domenii de activitate . 

   03.Președintele raionului va desemna persoana responsabilă de coordonarea procesului de 

consultarea publică  cu societatea civilă în procesul decizional.  

  04. Executarea  deciziei se pune în sarcina dlui  Anatoli ICHIM, preşedintele raionului.                                                       

  05. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 

zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a 

consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale. 

   06.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama comisiei consultative de 

specialitate drept, disciplină și culte. 

 

Preşedintele şedinţei                                         ___________________                           

         Avizat : 

secretar  al consiliului  raional                               Ludmila ȚURCANU  

    
Proiect  elaborat:_________Victoria Balan, şef serviciu administraţie publică 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

Republica Moldova                                      Республика Молдова 
Consiliul Raional                                               Районный Совет 
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                                               D E C I Z I E                             PROIECT: 

     nr. 06/-XXVI                                                                                  din 09.12.2021 
or. Cantemir 

 
      Cu privire la trecerea în evidenţă militară a  cetăţenilor 
Republicii Moldova cu anul naşterii 2006 şi de vârstă mai 
mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, 
locuitori al raionului Cantemir    

       În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, 

Legii Republicii Moldova nr.1245/2002 din 18.07.2002 ,,Cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 

nr.77/2001 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ– 

militară şi efectivul limită al organelor administrativ- militare”, examinând avizul 

comisiei consultative de specialitate drept ,disciplină și culte , Consiliul Raional 

Cantemir, 
D E C I D E: 

 01. Se pune în sarcina Secţiei administrativ-militare  a raionului Cantemir(SAM) 

în comun cu primăriile raionului, instituțiile publice și agenții economici desfășurarea 

în perioada 01.02.2022- 16.03.2022  activităților necesare pentru recrutarea tinerilor.  

02. Se instituie componenţa comisiei de recrutare- încorporare și medico-militară 

pentru recrutarea tinerilor cu anul naşterii 2006 şi de vârstă mai mare ce anterior nu au 

fost trecuţi în evidenţă militară conform anexei nr.1. 

      03. Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea 

medicală şirecrutarea tinerilor din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie. 

      04. Direcţia Finanţe (dl Veaceslav COZMA) va asigura cheltuielile financiare 

necesare pentru activitatea comisiilor de recrutare din contul bugetelor locale şi 

bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, 

telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea 

documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raional, 

aprobat pe anul 2021-2022. 

      05. Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor 

administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii 

administrativ-teritoriale respective. 

       06. Se obligă directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Anatolie RĂCILĂ şi 

șeful IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dna Olga HÎȚU în temeiul Hotărârii 

Guvernului  Republicii Moldova nr. 897/2003, cap. II: 

      a) să constituie  comisia medico- militară pentru examinarea medicală calificată pe 

întreagă perioadă de recrutare a tinerilor cu anul nașterii 2006.   
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                                               D E C I Z I E                                PROIECT 
nr.06/ -  XXV                                                                                                          din  09.12.2021 

or. Cantemir 
 

       Cu   privire  la  concursul raional   

„Cea  mai  modernă , mai salubră şi mai  

amenajată localitate”    

 

            În temeiul art. 43, alineatul 1 , litera “j” din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436/2006 şi întru executarea   Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 678/2008 “Cu pivire la  

desfăşurarea concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”, 

examinînd avizele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului 

şi protecţia mediuluii,  comisiei consultative de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-

financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte Consiliul 

Raional Cantemir 
                                                                         D E C I D E : 

01. Concursul raional  „Cea mai modernă , mai salubră şi mai amenajată localitate” din raionul 

Cantemir se va desfăşura anual în perioada 01 martie- 30 septembrie pe perioada legislaturii 

a XXVII. 

02. Se aprobă: 

      componenţa comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cea mai 

modernă , mai  salubră şi mai amenajată localitate ” prezentată în anexa nr. 1; 

       planul local de acţiuni  pe perioada 01 ianuarie- 30 septembrie , prezentat în anexă nr.02. 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului „Cea mai modernă, mai 

salubră şi mai amenajată localitate din raionul Cantemir” şi criteriile de apreciere a concursului 

nominalizat,   

  03. Premierea învingătorilor concursului „Cea mai modernă , mai salubră şi mai amenajată 

localitate” se va efectua  după totalizarea rezultatelor  pe parcursul trimestrului IV al anului de 

gestiune.  

      04. Se stabilesc 3 locuri premiante conform criteriilor de apreciere a concursului nominalizat, 

după cum urmează:  

              locul I –  diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 200 000 lei; 

              locul II- diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 150 00 lei; 

              locul III – diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 100 000 lei.    

05. Se stabileşte că suma premiilor acordate se  utilizează la amenajarea teritoriului şi protecţia 

mediului, dezvoltării turismului în localitate 

06. Se recomandă  consiliilor locale de nivelul unu al unităţilor administrativ-teritoriale a 

raionului Cantemir să adopte programe  analogice pentru fiecare localitate , ţinînd cont de specificul 

local şi prevederile prezentei decizii. 

07.  Despre rezultatele desfăşurării concursului se va informa Consiliul Raional în trimestru 

IV  anual,  de către vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei  pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului nominalizat. 

08.  Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor  Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile 

lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou- desemnate în aceste funcţii, fără adoptarea  

altei decizii a consiliului raional. 

       09. Controlul asupra îndeplinirii deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de 

specialitate a consiliului raional Cantemir. 

 

   Preşedintele şedinţei                                                                     __________________                                                      

                
      Avizat  : 

  Secretarul consiliului  raional                                                           Ludmila ȚURCANU 
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Consiliul Raional                                               Районный Совет 
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                                                 D E C I Z I E                                                                                           

                                                                                                       Proiect                                   

nr.06/ -XXVII                                                                    din 09.12.2021                                                                                       

or. Cantemir 

 
     Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la 

 mijloace fixe a aparatului preşedintelui  raionului 

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala 

nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435/2006, Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul 

dnei Liliana DOBREA,contabil-şef , aparatul preşedintelui raionului şi a altor acte 

privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate 

publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de 

specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei 

consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de 

specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, 

Consiliul Raional Cantemir, 

D E C I D E: 

 01.Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe din aparatul preşedintelui 

raionului . 

 02.Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate ( se 

anexează). 

  03.Se aprobă procesul verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituţiilor bugetare şi 

a Instituţiilor Publice, forma MF-4 (buget) la suma  24762,18 ( doăzeci şi patru 

mii şapte sute şaizeci şi doi) lei  , 18 bani. 

  04.Contabilitatea aparatului preşedintelui raionului (contabil- şef, dna Liliana 

DOBREA) va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe. 

  05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, 

preşedintele raionului Cantemir . 

 06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa a factorilor interesaţi şi publicului în 

termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de 

Stat al actelor locale. 

  07.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei 

consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă. 

 

 Președintele ședinței                                                   _________________ 

      Avizat: 

  Secretar  al consiliului raional                                  Ludmila ŢURCANU 
 

Elaborat: Liliana DOBREA_____________ 

Contabil-şef,aparatul preşedintelui raionului                                                                                                              

 



Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

D E C I Z I E 

nr.06/-XXVII                                                  din 09.12.2021  

or. Cantemir 

 
       Cu privire la casarea bunurilor, raportate la 

mijloacele fixe a Direcției Asistență Socială și 

Protecția Familiei Cantemir 

           În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, Legea  privind descentralizarea administrativ a nr.435/2006, Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 ”Despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe”, examinând avizele 

comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, 

muncă, activităţi social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate 

finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul raional 

Cantemir, 

DECIDE : 

   01.Se casează bunurile uzate, raportate la mijloacele  fixe a Direcției Asistență 

Socială și    Protecția Familiei Cantemir. 

   02.Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate  ( anexa 1). 

   03.Se aprobă procesul- verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituțiilor bugetare și a 

Instituțiilor Publice, forma MF- 4 (buget) la suma de 105981,22 (una suta cinci mii 

noua sute optzeci si unu lei, 22 bani) (se anexează). 

   04 Contabilitatea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir 

(contabil–șef, dna Ana DERIVOLCOV) va scoate în termen de 10 zile de la evidență 

bunurile indicate în anexe . 

   05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Sergiu BUTUC, șef direcție 

asistență socială și protecție a familiei  Cantemir. 

   06.Decizia în cauză se aduce la cunoștinșa publicului,  persoanelor interesate, se 

publică pe pagina web a Consiliului raional Cantemir și în Registrul de Stat al actelor 

locale. 

    07.Controlul asupra executării deciziei se pune în cauză se pune în sarcina comisiei 

consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și 

construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte. 

      

 Preşedintele    şedinţei                                    ______________                                                                                

               Avizat: 

Secretarul consiliului raional                         Ludmila ȚURCANU 

     Elaborat: Șef DASPF Cantemir 

     ____________ Sergiu BUTUC 

Coordonat:________________Veaceslav COZMA, șef direcție finanțe         
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Consiliul Raional                                               Районный Совет 
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                                                     D E C I Z I E                            PROIECT                     

nr.06/ -XXVII                                                          din 09.12.2021                                                                                  

or. Cantemir 
 

     Cu privire la aprobarea componenței  

 Consiliului Consultativ al direcției generale învățământ  

 

  În temeiul art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, 

art. 18 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 /2014, în baza 

”REGULAMENTULUI-CADRU de organizare și funcționare a organului local de 

specialitate în domeniul învățământului” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

404/2015, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: 

învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-

culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, 

Consiliul Raional Cantemir 

      DECIDE: 

 

   01.Se   ia act de nota informativă  ( se anexează).  

   02.Se aprobă Componența consiliului consultativ al direcției generale învățământ, 

conform anexei. 

   03.Se abrogă anexa nr.1 la Regulamentul Consiliului Consultativ al direcției generale 

învățământ,  aprobată  prin   decizia consiliului raional nr.03/06-XXVII din 19.12.2019  

   04.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Tatiana CECHIR, șef- 

interimar Direcție Generală Învățământ Cantemir.  

    05.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în 

termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea 

pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.  

     06.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Iurie 

MIHAESCHU, vipreședinte al raionului, comisiei consultative de specialitate 

probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, 

activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, 

disciplină și culte.  

 

Preşedintele şedinţei                                                             _______________ 

    Avizat: 

Secretar al consiliului raional                                               Ludmila ȚURCANU 

Elaborat: 

Șef - interimar DGÎ Cantemir                                              Tatiana  CECHIR 
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PROIECT 

 

D E C I Z I E 

nr.06/-XXVII                                                                   din 09.12.2021                                                                                        

or. Cantemir 

 

     Cu privire la  notificarea SRL,, MICIV-HT ”,  

despre rezoluțiunea contractului de locaţiune  

 

      În temeiul art.43, alin. (1) litera „c” din Legea privind administrația publică 

locală nr. 436/2006, art.1283, alin.(2) din Codul Civil al Republicii Moldova, 

nr.1107/2002,examinând avizul  comisiei consultative de specialitate drept, 

disciplină și culte, Consiliul Raional Cantemir,                                                             

    

 D E C I D E : 

 

    01.Se ia act de notificarea nr.de intrare  921/5-1  din  04.11.2021  înaintată de  

SRL,, MICIV-HT ”,” despre rezoluțiunea  contractului de locaţiune   (se anexează). 

    02.Se acceptă rezoluțiunea contractului de locaţiune încheiat cu  SRL,, MICIV-

HT ”,  din 08.11.2021.   

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în 

termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, se 

publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale. 

    04. Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM preşedintele 

raionului. 

    05.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei 

consultative de specialitate drept,disciplină și culte și comisiei consultative de 

specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții. 

 

 

 

Președintele ședinței                                                      _____________________ 

 

      Avizat:  

Secretar al consiliului raional                                        Ludmila ȚURCANU 

 
Elaborat: 

___________Ludmila ȚURCANU 

Secretar al consiliului raional 
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D E C I Z I E 

PROIECT 

nr.06/-XXVII                                                                                    din  09.12.2021 

or. Cantemir 

 
    Cu privire la aprobarea graficului  

concediilor de odihnă anual plătite  

pentru anul 2022  

    

      În temeiul art.43, alin. (2), art.82  alin. (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  

locală  nr.436/2006, art.15 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică nr.199/2010, art. 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova 

nr.154/2003, examinând graficul concediilor anual plătite a persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor 

consiliului raional şi a conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion pe 

anul 2022 (vezi anexa), avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi 

culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, 

protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul 

Raional  Cantemir, 

                                                            D E C I D E: 

 

   01.Se aprobă graficul concediilor anual plătite, a persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului 

raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion pentru anul 

2022 (conform anexei nr. 02). 

   02.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor sus-nominalizate, altor factori 

interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere şi afişare pe panoul 

informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al 

Actelor Locale.  

   03.Monitorizarea asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei 

consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate 

probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, 

activităţi social-culturale şi turism. 

 

Preşedintele  şedinţei                                          _____________________ 

   Avizat:  

Secretar  al consiliului raional                               Ludmila ŢURCANU 
Elaborat: Diana ROTARU_______________ 

specialist principal, aparatul președintelui raionului 

 

 



Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

                                                        D E C I Z I E                              

nr. 06/- XXVII                                                                din 09.12.2021                                                                                  

or. Cantemir 
 

     Cu privire la modificarea și completarea  

deciziei nr.03/27-XXVII din 24.06.2021 

     În temeiul art. 43, alineatul (1), litera a) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436/2006, Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, Legii nr.155/2011  cu privire la aprobarea Clasificatorului unic 

al funcțiilor publice, examinând avizul comisiei consultative de specialitate drept, 

disciplină şi culte,Consiliul Raional Cantemir, 

                                                                   D E C I D E : 

01. Se modifică și se  completează  decizia nr.03/27-XXVII din 24.06.2021după 

cum urmează: 

În pct.01după poziția auditor intern se includ două poziții cu următorul 

conținut: 

la poziția ,,serviciul auxiliar” 

 sintagma ,,șef serviciu, 1  unitate” se substituie cu sintagma ,, secretar, 1 

unitate”; 

sintagma ,, secretar- dactilograf, 1 unitate” se substituie cu sintagma ,, 

dactilograf, 1 unitate”. 

 În pct.01.1  

 Secția elaborarea și administrarea bugetului:  

       sintagma “funcția specialist” se completează  cu sintagma ,, una unitate” , 

sintagma “specialist principal” se completează  cu sintagma ,, trei unități; 

  Secția rapoarte și analiză 

        sintagma “funcția specialist superior”, se completează  cu sintagma ,, 2 

unități” ; 

  sintagma “specialist principal”, se completează  cu sintagma ,, 2 unități” . 

02. Decizia se completează cu punctul 01.2 cu următorul cuprins : 

Se instituie serviciul resurse umane în cadrul aparatului președintelui raionului.   

Sintagma “specialist principal, 1 unitate”, se substituie cu sintagma,, șef 

serviciu, 1 unitate”. 

03. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa  factorilor interesați şi publicului în 

termen de 10 zile prin inmînare, expediere și afișare , se publică pe site-ul 

consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale. 

04. Monitorizarea executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiilor 

consultative de specialitate. 

 

  Preşedintele şedinţei                                                 _______________                    

    Avizat : 

  secretar  al consiliului  raional                                 Ludmila ŢURCANU 

 

 



Republica Moldova                                                           Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                             Кантемир 

                                                    

                                                                                                                  

Preşedintele                    Raionului                      Cantemir 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

din  23.11.2021                                                                 nr. 133-N 

or. Cantemir 

          

 Cu privire la convocarea  consiliului 

raional  în  şedinţă ordinară 

 

        În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54 (1,2,4) 

din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436/2006,                                                             

                                                                 D I S P U N : 

     01 .Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de  09.12.2021, ora 

10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea 

ordine de zi : 

  01. Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 

2022.    

             Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

02.Cu privire la  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/01-XXVII din 

29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe 

anul 2021”.    

             Raportor : Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

 03.Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 

2022. 

              Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

04.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului 

raional Cantemir. 

              Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

05.Cu privire la aprobarea programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul 

Cantemir pentru anul 2022. 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

06.Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de 

întreținere și reparație pe anul 2022.                                                                                                 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

07.Cu privire la aprobarea hotărârii comisiei de privatizare a fondului de 

locuinţe nr.04 din  22 .11.2021. 

     Raportor: Gheorghe MANOLE, specialist principal, aparatul președintelui                   

raionului.           

 

    



 
CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR 

 
Comisia consultativă  de specialitate  agricultură, industrie,                                            

amenajarea teritoriului şi protecţia mediului 
 

or. Cantemir 
                                                                                                        Data desfăşurării   02.12.2021 
                                                                                                     Începutul şedinţei ,     ora10-00  

                                                                                               Locul desfăşurării –sala de şedinţeie,etaj.II. 

   Componenţa comisiei : 
1. Gîrneţ Vasile-președinte al comisiei; 
2.Butmalai Dina- secretar al comisiei; 
3.Surdu Eugeniu; 
4.Chiurcciu Vladislav; 
5.Rangu Valentin; 
6.Novac Gheorghe; 
7.Mihăiescu Valeriu; 
8.Rîbacov Saveli 

9.Mazîlu Anatolie.                                 Ordine de zi :        

  01. Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2022.    

             Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

02.Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2022. 

              Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

03.Cu privire la aprobarea programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul 

Cantemir pentru anul 2022. 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

04.Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de 

întreținere și reparație pe anul 2022.                                                                                                 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

05. Cu  privire la aprobarea planului de dezvoltare în domeniul turismului elaborat în 

cadrul proiectului „Escapeland - Dezvoltarea și promovarea în comun a turismului activ 

în Bazinul Mării Negre”. 

               Raportor: Victoria ISAC,coordonator proiect. 

06. Cu privire la examinarea  interpelării nr.11/11/2011  din 07 octombrie 2021  a 

Centrului Național Anticorupție  al Republicii Moldova, Direcția Generală 

Teritorială SUD,  Direcția Urmărire Penală. 

           Raportor: Ludmila ŢURCANU, secretar al consiliului raional. 

07.Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice 

de conducere din cadrul consiliului raional Cantemir. 

                    Raportor: Ludmila ŢURCANU, secretar al consiliului raional. 

           Raportor: Ludmila ŢURCANU, secretar al consiliului raional. 

08.Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional ,, Cea mai modernă, mai 

salubră și mai amenajată localitate”. 

   Raportor: Ludmila ȚURCANU, secretar al consiliului raional . 

                                                                                                           

Președintele raionului                            Anatoli ICHIM 



CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR 
 

Comisia consultativă  de specialitate  drept,  
disciplină şi culte 

 
 

or. Cantemir 

                                                                                                        Data desfăşurării   01.12.2021 
                                                                                                     Începutul şedinţei ,     ora10-00  

                                                                                               Locul desfăşurării –sala de şedinţeie,etaj.II. 

 
or. Cantemir 

   Componenţa comisiei : 
1.Apetri Anatolie- președinte al comisiei; 
2.Kușnirenco Victoria-secretar al comisiei; 
3.Muranevici Dumitru; 
4.Culicovschi Pavel; 
5.Verdeș Iurie; 
6.Bejan Olga; 
7.Bacalov Alexei; 
8.Popa Adela; 
9.Didilică Dmitrii; 
10.Țurcanu Valeriu; 
11.Manciu Ion. 

                                                                  Ordinea de zi :        
  01. Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2022.    

             Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

02.Cu privire la  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/01-XXVII din 29.12.2020 

,,Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2021”.    

             Raportor : Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

 03.Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2022. 

              Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

04.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului 

raional Cantemir. 

              Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

05.Cu privire la aprobarea programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul 

Cantemir pentru anul 2022. 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

06.Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de 

întreținere și reparație pe anul 2022.                                                                                                 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

07.Cu privire la aprobarea hotărârii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe 

nr.04 din  22 .11.2021. 

     Raportor: Gheorghe MANOLE, specialist principal, aparatul președintelui                   

raionului.           

08.Cu privire la  Programul  de activitate al aparatului preşedintelui raionului şi a 

subdiviziunilor consiliului raional pentru  anul  2022. 

            Raportor: Ludmila ŢURCANU, secretar al consiliului raional.  

 09.Cu privire la Programul  de activitate al aparatului preşedintelui raionului şi a 

subdiviziunilor consiliului raional pentru semestrul I, anul 2022. 



CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR 
 

Comisia  consultativă  de specialitate   probleme  sociale: învăţămînt,cultură,protecţie  

socială,sănătate  publică, muncă,activităţi  social-culturale  şi  turism 

 
or. Cantemir 

                                                                                                        Data desfăşurării   01.12.2021 
                                                                                                     Începutul şedinţei ,     ora14.00  

                                                                                               Locul desfăşurării –sala de şedinţeie,etaj.II. 

   Componenţa comisiei : 
                                                                                                                                                                            

1. Surdu Eugeniu - Președinte al comisiei;                                                                                                                                                                      

2.Butmalai Lidia- secretar al comisiei;   

3.Hîțu Valeriu;                                                                                                                                                                                             

4.Mițul Marina;                                                                                                                                                         

5.Bazilevici Anatolie;                                                                                                                                                 

6.Vrabie Dumitru;                                                                                                                                                

7.Glibiciuc Valeriu;                                                                                                                                                        

8.Doina Andrei;                                                                                                                                                                  

9.Manciu Ion. 
 

                                                                  Ordinea de zi : 

        

  01. Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2022.    

             Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

02.Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2022. 

              Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

03.Cu privire la aprobarea programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul 

Cantemir pentru anul 2022. 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

04.Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de 

întreținere și reparație pe anul 2022.                                                                                                 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

 05.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu 

anul naşterii 2006 şi a cetăţenilor de vârstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la 

evidenţă militară. 

            Raportor: Vasile PARFENI, şef secţie administrativ-militară  Cantemir. 

06.Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe ale direcției asistență 

socială și protecție a familiei Cantemir. 

              Raportor:Sergiu BUTUC, șef direcție asistență socială și protecție a familiei. 

07. Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a instituțiilor 

subordinate serviciului cultură și turism. 

                 Raportor:Sergiu TODERICI, șef serviciu cultură și turism. 

08. Cu privire la aprobarea componenței  Consiliului Consultativ al direcției generale 

învățământ . 

             Raportor:Tatiana CECHIR, șef direcție generală învățământ. 

09.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Instituției Publice 

Școala primară-grădiniță Ghioltosu. 

               Raportor:Tatiana CECHIR, șef direcție generală învățământ. 



CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR 
Comisia consultativă  de specialitate  finanţe, buget,                                                             

activităţi economico-financiare şi construcţii 
 

or. Cantemir 
 
                                                                                                     Data desfăşurării    02.12.2021 
                                                                                                     Începutul şedinţei ,      ora  14-00 

                                                                                                  Locul desfăşurării-sala de şedinţe, et.II. 
                                                                                                      

    Componenţa comisiei : 
1.Putregai Constantin- președinte al comisiei; 
2.Jelev Dmitri– vicepreședinte al comisiei; 
3. Popa Adela – secretar al comisiei; 
4.Muranevici Dumitru; 
5.Culicovschi Pavel; 
6.Chiurcciu Vladislav; 
7.Nițică Maia; 
8.Rîbacov Savelii; 
9.Mihăiescu Valeriu; 
10. Ţaţu Vasile; 
11.Corcimari Alexei .                  

                                                              Ordinea de zi: 
  

  01. Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2022.    

             Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

02.Cu privire la  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/01-XXVII din 29.12.2020 

,,Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2021”.    

             Raportor : Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

 03.Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2022. 

              Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.  

04.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului 

raional Cantemir. 

              Raportor:Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe. 

05.Cu privire la aprobarea programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul 

Cantemir pentru anul 2022. 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

06.Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de 

întreținere și reparație pe anul 2022.                                                                                                 

               Raportor: Valeriu MOCANU,șef direcție construcții, gospodărie  comunală, 

dezvoltare locală și regională.  

07. Cu  privire la aprobarea planului de dezvoltare în domeniul turismului elaborat în 

cadrul proiectului „Escapeland - Dezvoltarea și promovarea în comun a turismului activ 

în Bazinul Mării Negre”. 

               Raportor: Victoria ISAC,coordonator proiect. 

08.Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe ale direcției asistență 

socială și protecție a familiei Cantemir. 

              Raportor:Sergiu BUTUC, șef direcție asistență socială și protecție a familiei. 

09. Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a instituțiilor 

subordinate serviciului cultură și turism. 

                 Raportor:Sergiu TODERICI, șef serviciu cultură și turism. 



                                                                                                                                                                                        Anexă 
 la decizia consiliului raional 

 nr.06  / --XXVII   din 09 .12.2021 
Programul 

repartizării Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2022 
 

Articolul de cheltuieli 

Volumul de lucrări  

notă 

 total inclusiv 

mii lei %  

1 2 3 4 5 

 Total 12703,20 100 12703,20 

1 Întreținerea drumurilor 1950,00  1950,00 

1.1 Inclusiv:  

 

 

1500 

  

 

 

1500 

 

Întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea  părții 

carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și sistemelor de 

evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz 

de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunicări de 

teren etc. 

1.2 Întreținerea periodică și reparații curente-total     

Inclusiv     

1.2.1) drumuri pietruite     

1.2.2)drumuri asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor)     

1.3 Lucrari pentru asigurarea securității rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, 

înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație) 

50  50  

1.4 Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea 

poleiului) 

300  300  

1.5 Crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor (plantarea 

arborilor și arbuștilor și întreținerea lor) 

    

1.6 Evidenta tehnică a drumurilor și implementarea sistemului de optimizare a 

lucrărilor de reparație și întreținere a lor 

    

1.7 Administrarea drumurilor publice locale 100  100  

      

2 Reparația drumurilor și construcțiilor inginerești 10753,2  10753,2  

      

3 Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor 0  0  

Șef  direcție construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și regională                                                    Valeriu MOCANU 
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Republica Moldova                                                Республика Молдова 

Consiliul Raional                                                  Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

                                D E C I Z I E                  PROIECT 

          nr.06/   -XXVII    din 09.12.2021 

                                                                  or. Cantemir 

 Cu  privire la aprobarea Regulamentul                                                                                                                

cu privire la procedurile de consultare publică                                                                                                       

cu societatea civilă în procesul decizional    

    În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la 

informaţie, p.3 al Hotărârii Guvernului nr.967 din 09.08.2016  ,,Cu privire la mecanismul de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,, ,  avizul comisiei consultative de 

specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul raional Cantemir  

DECIDE: 

1.Se ia act de nota privind aprobarea Regulamentul  cu privire la procedurile de consultare publică  

cu societatea civilă în procesul decizional, se anexează.    

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional, conform anexei nr.1. 

3. Se stabilește că, președintele raionului,  conducătorii subdiviziunilor Consilului raional 

Consiliul, persoanele juridice de drept public care gestionează şi utilizează mijloace financiare 

publice pe teritoriul raionului Cantemir, a căror fondator este Consiliul raional vor asigura 

elaborarea, actualizarea şi prezentarea pentru publicare pe web, semestrial  lista organizaţiilor 

neguvernamentale pe domenii de activitate.  

4. Președintele raionului va desemna persoana responsabilă de coordonarea procesului de 

consultarea publică  cu societatea civilă în procesul decizional.  

5. Executarea  deciziei se pune în sarcina dlui  Anatoli ICHIM, preşedintele raionului. 

6. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile 

prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului 

raional și în Registrul de stat al actelor locale. 

7. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama comisiei consultative de specialitate 

drept, disciplină și culte 

Preşedintele şedinţei                                                         ____________                            

 Avizat :____________ Ludmila Țurcanu, secretar al Consiliului raional Cantemir                                 

Proiect  elaborat:_________Victoria Balan, şef serviciu administraţie publică 



Anexă  
la decizia consiliului raional 
din 06-XXVII din 09.12.2021 

 
 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SECȚIEI CULTURĂ ȘI TURISM 

 
1.DISPOZIȚII GENERALE 

 
1. Secția Cultură și Turism ( în continuare – secție) este organul care realizează politica 

statului și a raionului în domeniul culturii și turismului cultural în teritoriu își 
desfășoară activitatea în corespundere cu legislația în vigoare, actele normative 
emise de Ministerului Culturii al Republicii Moldova  și organele administrației 
publice locale și prezentul Regulament. 

2. Secția este subordonată Ministerului Culturii al Republicii Moldova - în domeniile 
metodologice și politica culturii și turism, Consiliul raional – în domeniile administrare 
și asigurare financiară. 

3. Secția este persoană juridică, dispune de balanță independentă, cont în bancă, 
ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova și cu denumirea deplină a 
instituției, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate și înregistrate 
conform legislației. 

2.OBIECTIVE DE ACTIVITATE 
 

4.  Secția realizează politica de stat în domeniul culturii și turismului prin: 
a) Elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare și 

ocrotire a culturii și artei; 
b) Promovarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniu; 
c) Asigurarea conservării  și valorificării creației populare; 
d) Asigurarea dezvoltării și funcționării eficiente a instituției de cultură și artă și a 

satisfacerii intereselor spirituale ale populației, indiferent de situația social – 
profesională, confesiune, originea etnică, apartenența politică; 

5. Principalele obiective  de activitate ale secției sunt: 
a) Elaborarea concepției privind dezvoltarea culturii și turismului în teritoriul 

raionului și a programelor complexe de activitate culturale și de agrement; 
b) Realizarea programelor de conservare și dezvoltarea culturii ți artei în teritoriu 

prin organizarea diverselor activități culturale; festivaluri, concursuri, acțiuni de 
conservare și valorificare a creației populare, treceri în revistă ale formațiilor 
artistice de amatori, expoziții de artă plastică și de creații ale meșterilor populari, 
etc.; 

c) Asigurarea condițiilor necesare pentru libera manifestare  a talentului; evaluarea 
operelor de cultură și artă, libertatea creației și inviolabilitatea ei; 

d) Promovarea  politicii de ocrotire, conservare și valorificare a patrimoniului 
cultural național, de salvgardare a monumentelor ansamblurilor muzeistice și 
siturilor din teritoriu; 

e) Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecția, 
conservarea, restaurarea și valorificarea monumentelor istorice; aplicarea 



 

 

                                                                                                                                      

             AVIZAT:                                                                               APROBAT: 
________________________                                                             ____________________ 
        (semnătura)                                                                                                                                          (semnătura) 

    ---------------------------------                                                                       Anatoli ICHIM    
(numele, prenumele)                                                                                                                          (numele, prenumele) 
 

_Secretar general al Guvernului                                                   Preşedintele raionului  Cantemir     
                                                                                                            ( funcţia conducătorului autorităţii publice) 

L.Ş. nr__ „___” ___________                                                           L.Ş. nr__ „___”___________     

 

 

Statul de personal   

al Secției Cultură si Turism Cantemir 

aprobat prin Decizia consiliului raional Cantemir nr.06/-XXVII din 09.12.2021 
 

Denumirea 

funcţiei 

publice/postului 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului Categoria 

funcţiei 

publice/ 

postului 

Numărul 

de funcţii 

publice/ 

posturi 

1 2 3 4 

 I. Aparatul     

Șeful Secției 1. Realizarea politicii statului în domeniul culturii pe teritoriul      

raionului. 

2. Asigurarea elaborării și realizării programelor raionale de 

dezvoltare și ocrotire a culturii și artei. 

3. Asigurarea evidenței rețelei instituțiilor de cultură din raion și 

prezentarea informațiilor referitor la activitatea lor. 

4. Asigurarea promovării cadrelor de înalta calificare în instituțiile 

de cultură din teritoriul raionului. 

5. Studierea aspectelor și tendințelor dezvoltării culturii în vederea 

elaborării strategiei culturale de perspectiva în teritoriu. 

6. Acordarea asistenței de specialitate caselor și căminelor culturale 

din teritoriu și monitorizarea realizării programelor de activitate. 

7. Coordonarea cu organele de resort în vederea asigurării 

condițiilor de activitate și de creație ale instituțiilor de cultură din 

teritoriu și ale formațiilor artistice de amatori. 

8. Asigurarea colaborării cu presa, radioul și TV în vederea 

propagării activitații culturale din raion. 

9. Asigurarea respectării disciplinei muncii și a obligațiunilor 

funcționale ale specialiștilor. 

10. Prezentarea la Ministerul Culturii al Rebublicii Moldova și 

consiliului raional, programele secției de activitate curentă și de 

perspectivă, raporturi trimestriale si anuale despre realizarea lor. 

fpc       1 

Specialist 

principal  

1.  1. Asigurarea respectării și aplicării legislației în vigoare, în 

domeniul biblioteconomie, protecției patrimoniului cultural, național 

mobil și imobil în cadrul raionului. 

2.  2. Fundamentarea și propuneri către autoritățile publice locale, 

programe de activitați cu cheltuieli                                         

necesare pentru completarea si valorificarea colecțiilor de 

bibliotecă, lucrări de evidentă, cercetare, restaurare și punere în 

valoare a patrimoniului cultural. 

3.  3.Colaborarea cu consiliile locale și consiliul raional la elaborarea 

programelor de amenajare urbanistica a teritoriului. 

4.  4. Identificarea și expertizarea bunurilor culturale mobile și imobile 

deținute de persoane fizice și juridice și înaintarea propunerilor 

fpe       1 



                               APROBAT:                                                                                                                                                                                              COORDONAT: 
                  (conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                        (conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Anatoli ICHIM __________                                                                                                                                                                        Emil PUPĂZAN_____                         

                               (nume, prenume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          nume, prenume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                    _________________________                                                                                                                                                                     ____________________ 
                                                        (semnătura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (semnătura) 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 

al  direcţiei agricultură, economie şi  relaţii funciare pentru anul 2022 

 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs/rezultat 
Termen de 

realizare 

Responsabil 
(subdiviziune/funcţio

nar public) 

Obiectivul nr. 1 Crearea premizelor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al  raionului Cantemir 

1.1Asigurarea securitatii 

alimentare pentru toate 

categoriile de cetateni ai 

Republicii Moldova prin 

cresterea si diversificarea 

productiei agricole.  

(îmbunătăţirea tehnologiilor 

de creştere, protecţia solului, 

rotaţia culturilor, 

managementul apei, a 

dăunătorilor); 

Întocmirea balanţei suprafeţelor arabile,  inventarierea 

culturilor agricole, urmarirea si transmiterea starii de 

vegetatie a culturilor, monitorizarea  proceselor 

tehnologice a culturilor existente în raion. 

Termen de raportare (DAERF)        

31.01.2021 Trim. I 2022 

Specialistii (DAERF).                

Întocmirea situaţiilor operative privind stadiul lucrărilor 

agricole în raion. 

Raportare saptămînală (DAERF)         (in 

fiecare luni) 
Trim. II-III 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Seminar  teoretico-practic raional cu tematica 

„Particularităţile efectuării lucrărilor agricole de primăvară 

în condiţiile anului 2022” 

Participanţi la seminar = 25 

Consultanta de specialitate = 25 
Trim. I-II 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Seminar raional cu tematica „Agricultura conservativă- 

măsuri de adaptare a schimbările climatice în agricultură” 

 

Participanţi la seminar = 15 

Consultanta de specialitate = 2 
Trim. I-II 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Acordarea consultaţiilor fermierilor care doresc să practice 

agricultura conservativă. 
Consultanţă de specialitate = 5 

Trim. I-IV 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Implementarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în 

domeniul creşterii animalelor şi procesare a producţiei 

animaliere. 

Participanţi la  seminar = 15 

Consultanţă de specialitate = 5 

Raportare lunară (DAERF)         

Trim. I-IV 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Actualizarea bazei de date referitor la specii, categorii de 

animale si producţii animaliere în vederea reglementărilor 

şi consolidării pieţei producţiei zootehnice. 

Numărul producatorilor inregistraţi- 50  

Raportare lunară (DAERF)         
Trim. I-IV 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Coordonarea activităţii de păstrare şi utilizare a pajiştilor 

naturale. 

Participanţi seminar = 15 

Consultanta de specialitate = 5 

Raportare lunara (DAERF)         

Trim. I-IV 

2022 

Specialistii (DAERF).                



                               APROBAT:                                                                                                                                                                                              COORDONAT: 
                  (conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                        (conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Anatoli ICHIM __________                                                                                                                                                                        Emil PUPĂZAN_____                         

                               (nume, prenume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          nume, prenume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                    _________________________                                                                                                                                                                     ____________________ 
                                                        (semnătura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (semnătura) 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 

al  direcţiei agricultură, economie şi  relaţii funciare pentru semestru I anul 2022 

 

 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs/rezultat 
Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune/funcţio

nar public) 

Obiectivul nr. 1 Crearea premizelor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al  raionului Cantemir 

1.1Asigurarea securitatii 

alimentare pentru toate 

categoriile de cetateni ai 

Republicii Moldova prin 

cresterea si diversificarea 

productiei agricole.  

(îmbunătăţirea tehnologiilor 

de creştere, protecţia solului, 

rotaţia culturilor, 

managementul apei, a 

dăunătorilor); 

Întocmirea balanţei suprafeţelor arabile,  inventarierea 

culturilor agricole, urmarirea si transmiterea starii de 

vegetatie a culturilor, monitorizarea  proceselor 

tehnologice a culturilor existente în raion. 

Termen de raportare (DAERF)        

31.01.2021 Trim. I 2022 

Specialistii (DAERF).                

Întocmirea situaţiilor operative privind stadiul lucrărilor 

agricole în raion. 

Raportare saptămînală (DAERF)         (in 

fiecare luni) 
Trim. II-III 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Seminar  teoretico-practic raional cu tematica 

„Particularităţile efectuării lucrărilor agricole de primăvară 

în condiţiile anului 2022” 

Participanţi la seminar = 25 

Consultanta de specialitate = 25 
Trim. I-II 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Seminar raional cu tematica „Agricultura conservativă- 

măsuri de adaptare a schimbările climatice în agricultură” 

 

Participanţi la seminar = 15 

Consultanta de specialitate = 2 
Trim. I-II 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Acordarea consultaţiilor fermierilor care doresc să practice 

agricultura conservativă. 
Consultanţă de specialitate = 5 

Trim. I-IV 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Implementarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în 

domeniul creşterii animalelor şi procesare a producţiei 

animaliere. 

Participanţi la  seminar = 15 

Consultanţă de specialitate = 5 

Raportare lunară (DAERF)         

Trim. I-IV 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Actualizarea bazei de date referitor la specii, categorii de 

animale si producţii animaliere în vederea reglementărilor 

şi consolidării pieţei producţiei zootehnice. 

Numărul producatorilor inregistraţi- 50  

Raportare lunară (DAERF)         
Trim. I-IV 

2022 

Specialistii (DAERF).                

Coordonarea activităţii de păstrare şi utilizare a pajiştilor 

naturale. 

Participanţi seminar = 15 

Consultanta de specialitate = 5 

Raportare lunara (DAERF)         

Trim. I-IV 

2022 

Specialistii (DAERF).                



                                                                                                                                                                      Anexa nr.02 

 la decizia Consiliului raional  

nr.06/-XXVII  din  09.12.2021                                                                                                                                            

 
 COORDONAT:__________ Diana ROTARU                                                                                                                                          APROB: _____________Anatoli ICHIM,                                                                                                             

Președintele  Organizației  Sindicale Primare ,                                                                                                                                               Președintele raionului Cantemir,                              

aparatului președintelui raionului  Cantemir                                                                                                                                                                                                                                                   

GRAFICUL 

acordării concediilor de odihnă persoanelor cu funcţii de demnitate publică, conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir și 

conducătorilor IMSP din raionul Cantemir pentru anul 2022 

Nr. 

d/o 

Nume  Prenume Funcția  

deținută 
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n
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e 
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u
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S
ep

te
m
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e 

O
ct

o
m

b
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e 

N
o

ie
m

b
ri

e 

D
ec

em
b

ri
e
 

Note 

1 Ichim Anatoli Președintele raionului              

2 Pupăzan Emil Vicepreședintele raionului              

3 Ciobanu Andrei Vicepreședintele raionului              

4 Mihaescu Iurie Vicepreședintele raionului              

5 Țurcanu Ludmila Secretar al Consiliului Raional              

6 Cozma Veaceslav șef Direcția Finanțe              

7 Cechir Tatiana șef-interimar Direcția Generală Învățământ              

8 Vîlcu Larisa șef Direcția agricultură, economie și relații funciare              

9 Butuc Sergiu șef Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei              

10 Mocanu Valeriu șef Direcția construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și 

regională 
             

11 Toderici Sergiu șef  Serviciu cultură și turism              

12 Răcilă Anatolie director al IMSP Spitalul Raional Cantemir              

13 Hîțu Olga șef  ISMP CS Cantemir              

14 Olteanu Elena șef  ISMP CS Baimaclia              

15 Jomir Radion șef  ISMP CS Cociulia              

16 Barila Alexandru Șef  ISMP CS Ciobalaccia              

17 Carabețchi Mihail șef  ISMP CS Gotești              

 

Elaborat: Diana ROTARU_______________ specialist principal, aparatul președintelui raionului 

 



Republica Moldova                                      Республика Молдова 
Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 
 
 

D E C I Z I E 
nr.03/21 -XXVII                                                                                       din 29.05.2020                                                                                  

or. Cantemir 
 

         Cu privire la lichidarea taberei  
de odihnă Hănăseni a  direcției  
generale învățământ Cantemir 
 

  În temeiul art. 43, alin.(2) din Legea privind administrația publică locală nr. 
436/2006, Codul Civil al Republicii Moldova, examinând nota informativă privind 
lichidarea taberei de odihnă Hănăseni, prezentat de Tatiana MANOLI, șef  al DGÎ, avizele 
comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de 
specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei 
consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, 
sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional    
 
      DECIDE: 
 
  01. Se ia act de nota privind lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a direcției generale 
învățământ (se anexează). 
  02. Se acceptă propunerea Direcției Generale Învățământ privind lichidarea taberei de 
odihnă a direcției generale învățământ Cantemir  de la data de 31.05.2020. 
  03. Se  instituie comisia de lichidare a taberei de odihnă Hănăseni a direcției generale 
învățământ Cantemir, conform anexei nr.01. 
  04. Comisia de lichidare a taberei de odihnă Hănăseni va repartiza materialele cu titlul 
gratuit prin consemnarea acestora în actul de predare-primire primăriilor și instituțiilor de 
învățământ general din raion în  temeiul demersului înaintat. 
  05. Disponibilizarea salariaților se va efectua în conformitate cu legislația muncii în 
vigoare. 
  06. Informația despre executarea deciziei în cauză se va prezenta Consiliului Raional 
Cantemir la ședința ordinară din  trimestrul III, anul 2020  de către dna Tatiana MANOLI, 
șef direcția generală învățământ. 
  07. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 
10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a 
consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.  
   08. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui  Anatoli ICHIM, 
preşedinte al raionului.  
 
 
  

Preşedintele şedinţei                                                                        Valeriu MIHĂESCU                                                                                                           
 

    Contrasemnat: 
Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU  
 

 
 
 
 

 



Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

                                                     D E C I Z I E                            PROIECT                     

nr.06/ -XXVII                                                          din 09.12.2021                                                                                  

or. Cantemir 
 

     Cu privire la aprobarea componenței  

 Consiliului Consultativ al direcției generale învățământ  

 

  În temeiul art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, 

art. 18 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 /2014, în baza 

”REGULAMENTULUI-CADRU de organizare și funcționare a organului local de 

specialitate în domeniul învățământului” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

404/2015, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: 

învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-

culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, 

Consiliul Raional Cantemir 

      DECIDE: 

 

   01.Se   ia act de nota informativă  ( se anexează).  

  

 02.Se aprobă Componența consiliului consultativ al direcției generale învățământ, 

conform anexei. 

03.  Se abrogă anexa nr.1 la Regulamentul Consiliului Consultativ al direcției generale 

învățământ,  aprobată  prin   decizia consiliului raional nr.03/06-XXVII din 19.12.2019  

 

   04.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Tatiana CECHIR, șef- 

interimar Direcție Generală Învățământ Cantemir.  

    05.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în 

termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea 

pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.  

     06.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Iurie 

MIHAESCHU, vipreședinte al raionului, comisiei consultative de specialitate 

probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, 

activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, 

disciplină și culte.  

 

Preşedintele şedinţei                                                             _______________ 

    Avizat: 

Secretar al consiliului raional                                               Ludmila ȚURCANU 

Elaborat: 

Șef - interimar DGÎ Cantemir                                              Tatiana  CECHIR 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

D E C I Z I E 

nr.06/-XXVII                                                                                          din 09.12.2021 

or. Cantemir 

 
     Cu privire la  desemnarea reprezentantului  

consiliului raional în instanţele de judecată în  

litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate  

şi în cele care rezultă din raporturile cu alte 

autorităţi publice şi aprobarea conţinutului 

procurii 

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera m) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, art.77,78,81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova 

nr.225/2003,art.50 din Codul de Executare al Republicii Moldova, examinând avizul  

comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte, Consiliul Raional 

Cantemir, 

D E C I D E : 

   01. Domna Aliona ENACHI, specialist principal , aparatul președintelui raionului,  se 

desemnează reprezentantul Consiliului raional Cantemir în instanţele de judecată în 

litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu 

alte autorităţi publice pentru l (unu) ani, de la data de 09.12.2021 pînă la data de 

09.12.2022.  

 

  02.Se aprobă  conţinutul procurei reprezentantului consiliului raional în instanţele de 

judecată în litigiile privind legalitatea   deciziilor adoptate şi în cele  care rezultă din 

raporturile cu alte   autorităţi publice prezentat în anexă. 

 

  03.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în 

termen de 10 zile se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor 

locale. 

               

  04.Controlul executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate drept , disciplină şi culte. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   ________________ 

                                                               

    Avizat: 

 Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ŢURCANU 

 
Elaborat__________Ludmila ȚURCANU, 

 secretar al consiliului raional 

 

 



Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

                                                     D E C I Z I E                          PROIECT                      

nr.06/ -XXVII                                                          din 09.12.2021                                                                                  

or. Cantemir 
 

  Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei  

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.04 din  

22.11.2021 
 

       În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436/2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324/1993 (cu 

modificările şi completările ulterioare), examinând hotărîrea comisiei de privatizare a 

fondului de locuinţe nr.04 din 22.11.2021  (vezi anexa) , avizul comisiei consultative 

de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional Cantemir,    
  

D E C I D E : 
 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.04 din 

22.11.2020 privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir pentru următoriii 

cetăţeni: 

 

01. Mihail DANALACHI, or.Cantemir,str.Trandafirilor,nr.11, ap.19 ; 

 

  02.Sofia VICOL, or. Cantemir, str.Iu.Gagarin, nr.11,com.45; 

 

  03.Olesea BANCU, s.Vișniovca, raionul Cantemir.    

            

    02.Domnul Gheorghe MANOLI, specialist principal în aparatul preşedintelui 

raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus -

nominalizate. 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor 

factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului 

raional şi în Registrul de Stat al actelor locale. 

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei 

consultative de specialitate drept, disciplină şi culte. 

 

 

    

 Preşedintele şedinţei                                                    ___________________                                                                                                           
 

   Avizat: 

Secretar   al consiliului  raional                                  Ludmila ŢURCANU 

 
Elaborat: ______________ Gheorghe MANOLE, 

specialist principal, aparatul președintelui raionului 

 

 



Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

                                                          D E C I Z I E                              

nr.06/ -XXVII                                                                       din 09.12.2021                                                                                 

or. Cantemir 

  

                            PROIECT 
        Cu privire la examinarea  interpelării nr.11/11/2011  

din 07 octombrie 2021 a Centrului Național Anticorupție 

 al Republicii Moldova, Direcția Generală  

Teritorială SUD, Direcția Urmărire Penală 

 

      În temeiul art.43, aliniatul (2) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, examinând 

avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei 

consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții,  

Consiliul Raional Cantemir, 

 

       D E C I D E: 

    01.Se ia act de nota informativă  cu privire la examinarea   interpelării nr.11/11/2011 

din 07 octombrie 2021a Centrului Național Anticorupție  al Republicii Moldova, 

Direcția Generală Teritorială SUD,  Direcția Urmărire Penală. 

 

02.Suma de 8400 lei, se consideră/ nu se consideră sumă care a cauzat prejudiciu 

material consiliului raional. 

  03.Suma de 8400 lei este constatată ca sumă  considerabilă/neconsiderabilă  pentru 

autoritatea publică locală de nivelul II Cantemir. 

 

04.Se desemnează doamna Aliona ENACHI, specialist principal, aparatul președintelui  

raionului, reprezentantul consiliului raional la examinare cauzei penale №2021970027 

 ( procura se anexează). 

  

    05.Decizia se aduce la cunoștința  Centrului Național Anticorupție al Republicii 

Moldova, Direcția Generală Teritorială SUD, Direcția Urmărire Penală,   altor factori 

interesați , se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al 

Actelor Locale  în termen de 10 zile. 

 

    06.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei 

consultative de specialitate drept, disciplină și culte.  

 

Preşedintele şedinţei                                         ----------------------------   

            Avizat: 

Secretarul consiliului raional                          Ludmila ȚURCANU 
 

Elaborat:Ludmila Țurcanu___________  

Secretar al consiliului raional 

   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                          D E C I Z I E                           PROIECT 

nr.06/-XXVII                                                                              din 09.12.2021 

or. Cantemir 
  Cu privire la aprobarea Listei  drumurilor 

publice locale pentru  efectuarea  lucrărilor  

de întreţinere  şi reparaţie pe anul 2022 

 

      În temeiul art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.4 

al.2,lit. (c)din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.art.5 p.(2) 

„b” şi 8 p.4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.art.5 p.(1,3) 

şi 11 din Legea Drumurilor nr.509/1995, examinând avizele comisiei consultative de 

specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme 

sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-

culturale şi turism, comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget, activităţi 

economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional Cantemir, 

D E C I D E: 

  01.Se aprobă Lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere 

şi reparaţie pe anul 2022 ( se anexează). 

  02.Direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională ( șef, dl 

Valeriu MOCANU) va asigura  executarea  lucrărilor stipulate în Lista nominalizată. 

  03.Direcţia finanţe ( șef, dl Vaceslav COZMA) va efectua finanţarea cheltuielilor 

prevăzute conform actelor de recepţie întocmite în corespundere cu  legislația în vigoare. 

  04.Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru I, 

anul  2023 de către direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi 

regională.                                        
   05.Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării lucrărilor de întreţinere şi 

reparaţie pe anul 2022 se pune în seama dlui Andrei CIOBANU,vicepreşedinte al  

raionului. 

   06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane 

interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului 

raional şi în Registrul de stat al actelor locale. 

   07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiei consultative de 

specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii. 

 

Preşedintele şedinţei                                           _______________________    

 

  Avizat: 

Secretar al  Consiliului Raional                          Ludmila ŢURCANU 
Elaborat : ____________ Valeriu MOCANU,  

șef direcţia construcţii , gospodărie comunală,  

dezvoltare locală şi regională      

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                       D E C I Z I E                       PROIECT 

nr. 06/ -XXVII                                                                            din 09.12.2021 

or. Cantemir 

          
        Cu privire la Programul  de activitate a  

   aparatului preşedintelui raionului şi a  

  subdiviziunilor consiliului raional pe  anul 2022 

          

        În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006 , 

examinând proiectul Programului de activitate  a aparatului preşedintelui raionului  și 

a subdiviziunilor Consiliului Raional pe  anul 2022, avizele comisiei consultative de 

specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme 

sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi 

social-culturale şi turism,  Consiliul Raional Cantemir,  

                                                            D E C I D E: 

      01.Se aprobă programul de activitate a aparatului preşedintelui raionului și a 

subdiviziunilor Consiliului Raional  pe  anul  2022, după cum urmează; 

     aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 ); 

     direcţia finanţe(anexa nr.2 ); 

     direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare  locală și regională (anexa nr.3); 

     direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 ); 

     direcţia generală învăţământ(anexa nr.5 ); 

     direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 ) 

     serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).  

     02.Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile 

necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate. 

     03.Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus -menţionat se 

pune în seama dnei Ludmila ŢURCANU, secretarul consiliului raional şi 

vicepreşedinţii raionului. 

      04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane 

interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului 

raional şi în Registrul de stat al actelor locale. 

      05.Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în 

trimestrul I al anului 2023. 

       06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, 

preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte. 

 

   Preşedintele şedinţei                                                     _______________ 

    Avizat : 

Secretar al  Consiliului Raional                                       Ludmila ŢURCANU 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                                 D E C I Z I E                                PROIECT 

nr. 06/ -XXVII                                                                            din 09.12.2021 

or. Cantemir 

          
        Cu privire la Programul  de activitate a  

aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor  

consiliului raional pentru semestrul I, anul 2022 

          

        În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006 , 

examinând proiectul Programului de activitate  a aparatului preşedintelui raionului  și a 

subdiviziunilor Consiliului Raional pe semestrul I al  anului 2022, avizele comisiei 

consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, 

muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional Cantemir, 

D E C I D E: 

    01.Se aprobă programul de activitate  a aparatului preşedintelui raionului  și a 

subdiviziunilor Consiliului Raional  pe semestrul I al  anului  2022, după cum urmează; 

     aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 ); 

     direcţia finanţe(anexa nr.2 ); 

     direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare  locală și regională (anexa nr.3); 

     direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 ); 

     direcţia generală învăţământ(anexa nr.5 ); 

     direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 ) 

     serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).  

   02.Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare 

pentru îndeplinirea acţiunilor trasate. 

   03.Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus -menţionat se 

pune în seama dnei Ludmila ŢURCANU, secretarul consiliului raional şi vicepreşedinţii 

raionului. 

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane 

interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului 

raional şi în Registrul de stat al actelor locale. 

   05.Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul 

III al anului 2022. 

   06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, 

preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte. 

 

   Preşedintele şedinţei                                                      _____________________ 

 

    Avizat : 

Secretar al  Consiliului Raional                                       Ludmila ŢURCANU 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                           D E C I Z I E                             PROIECT 

 

nr.06/-XXVII                                                                                          din 09.12.2021 

or. Cantemir 

 
           Cu privire la casarea bunurilor uzate 

 raportate la mijloacele fixe a Instituțiilor Serviciului   

Cultură si Turism Cantemir 

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, Hotărîrii  

Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind 

casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Serviciului 

Cultură și Turism , avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, 

comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico – financiare şi 

construcţii, Consiliul Raional Cantemir, 

                                    

                             D E C I D E :  

01.  Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la 

mijloacele   fixe ( se anexează). 

02. Se aprobă registrul nr.1  a  actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se 

anexează). 

03. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Institutilor Serviciului 

Cultură și Turism, forma nr. MF-4 (buget)  la suma de 34175.77 (trezeci și patru 

mii una suta șaptezeci și cinci) lei,  77 bani.       

      0.4 Despre  executarea  deciziei în cauză Consiliul Raional  va fi informat la  

           următoarea   şedinţă ordinară din trim. I ,anul 2022. 

     0.5 Controlul asupra executăriii deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei  

          consultative de  specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi 

          construcţii. 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                  ______________ 

 

    Avizat:  

Secretar  al consiliului raional                                                   Ludmila ŢURCANU 

 

Elaborat: Sergiu TODERICI_____________ 

Șef, Serviciul Cultura și Turism  

               
Coordonat: Veaceslav COZMA___________ 

Șef, Direcția Finanțe                                   
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                                           D E C I Z I E                            PROIECT  

nr.06/-XXVII                                                                             din 09.12.2021 

or. Cantemir 

 
    Cu privire la casarea bunurilor uzate,  

raportate la mijloace fixe a  

Direcției generale învățământ 

 

  În  temeiul art. 43, aliniatul (2) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul 

Direcției generale învățământ, avizele comisiei consultative de specialitate drept, 

disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități 

economico-financiare și construcții, Consiliul Raional Cantemir, 

       DECIDE: 

  01.Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace 

fixe (se anexează). 

 02.Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează). 

 03.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Direcției generale 

învățământ forma nr. MF-4 (buget) la suma de 680,320.43 lei (șase sute optzeci mii trei 

sute douăzeci) lei, 43 bani. 

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen 

de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina 

web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale 

  05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.  

 

Preşedintele şedinţei                                                             ________________ 

                                                                 

Avizat: 

Secretar al consiliului raional                                               Ludmila ȚURCANU 

   

Elaborat: 

Șef -interimar DGÎ Cantemir                                                 Tatiana  CECHIR 

  

Coordonat: 

Șef Direcția finanțe                                                                 Veaceslav COZMA 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                                           D E C I Z I E                            PROIECT  

nr.06/-XXVII                                                                             din 09.12.2021 

or. Cantemir 

 
       Cu privire la casarea bunurilor uzate,  

raportate la mijloace fixe a Instituției Publice   

Școala primară-grădiniță Ghioltosu 

 

   În temeiul art.43, aliniatul (2) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul 

Instituției Publice Școala primră-grădiniță Ghioltosu, avizele comisiei consultative de 

specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, 

activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional Cantemir, 

       DECIDE: 

01. Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace 

fixe (se anexează). 

02. Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează). 

03. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituției Publice Școala 

primară-grădiniță Ghioltosu forma nr. MF-4 (buget) la suma de 8162.74 (opt mii 

una sută șaizeci și doi) lei, 74 bani. 

04. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen 

de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe 

pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale 

05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.  

 

Preşedintele şedinţei                                                             ________________ 

                                                                 

Avizat: 

Secretar al consiliului raional                                               Ludmila ȚURCANU 

   

Elaborat: 

Șef interimar DGÎ Cantemir                                                    Tatiana  CECHIR 

  

Coordonat: 

Șef Direcția finanțe                                                                      Veaceslav COZMA 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                                           D E C I Z I E                            PROIECT  

nr.06/-XXVII                                                                             din 09.12.2021 

or. Cantemir 

 
       Cu privire la casarea bunurilor uzate,  

raportate la mijloace fixe a Instituției Publice   

Gimnaziul „M. Sadoveanu” Hănăseni 

 

  În  temeiul art. 43, aliniatul (2) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul 

Instituției Publice Gimnaziul „M. Sadoveanu” Hănăseni, avizele comisiei consultative 

de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, 

buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional Cantemir, 

       DECIDE: 

01. Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace 

fixe (se anexează). 

02. Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează). 

03. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituției Publice 

Gimnaziul „M. Sadoveanu” Hănăseni forma nr. MF-4 (buget) la suma de 

105428.70 lei (una sută cinci mii patru sute douăzeci și opt) lei, 70 bani. 

04. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen 

de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe 

pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale 

05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.  

 

Preşedintele şedinţei                                                             ________________ 

                                                                 

Avizat: 

Secretar al consiliului raional                                               Ludmila ȚURCANU 

   

Elaborat: 

Șef interimar DGÎ Cantemir                                                Tatiana  CECHIR 

  

Coordonat: 

Șef Direcția finanțe                                                                 Veaceslav COZMA 

 

 

 

 

 

 



 

Republica Moldova                                                Республика Молдова 

Consiliul Raional                                                  Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                D E C I Z I E                             PROIECT 

          nr.06/   -XXVII               din 09.12.2021 

                                                        or. Cantemir 

 
      Cu  privire la aprobarea planului de dezvoltare  

în domeniul turismului elaborat în cadrul proiectului  

„Escapeland - Dezvoltarea și promovarea în comun a  

turismului activ în Bazinul Mării Negre” 

 

      În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436/2006,  

art.7 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.44 din  Legea fiinanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 , p.4.7 din Acordul de Parteneriat 

între Liderul de proiect și Partenerii de proiect pentru Programul Operațional Comun 

,,Bazinul Mării Negre,, 2014-2020,  decizia nr.02/02-XXVII din 14.02.2020,, Cu privire la 

aprobarea Acordului de Parteneriat între Liderul de Proiect, Consiliul Județean Galați, 

România și Partenerul de Proiect 3, Consiliul raional Cantemir, Republica Moldova pentru 

implimentarea Programului Operațional Comun ,,Bazinul Mării Negre,, 2014-2020, 

examinând nota cu privirela aprobarea proiectului tehnic a obiectului ,,Reprofilarea  

edificiului  Școlii de meserii nr.15,  în baza de turism sportiv din str. Ștefan Vodă, 

or.Cantemir,, din cadrul proiectului "Escapeland - Dezvoltarea și promovarea în comun a 

Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, avizul comisiei consultative de specialitate 

finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii Consiliul Raional Cantemir,                                                     

D E C I D E : 

01. Se ia act de nota  cu privire la aprobarea planului de dezvoltare în domeniul turismului 

elaborat în cadrul proiectului "Escapeland - Dezvoltarea și promovarea în comun a 

Turismului Activ în Bazinul Mării Negre, prezentată de dna Victoria ISAC, coordonator 

de proiect(anexa nr.1). 

02. Se aprobă planul de dezvoltare în domeniul turismului elaborat în cadrul proiectului 

"Escapeland - Dezvoltarea și promovarea în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării 

Negre, prezentată de dna Victoria ISAC, coordonator de proiect (anexa nr.2). 

03. Executarea  deciziei se pune în sarcina dlui  Anatoli ICHIM, preşedintele raionului , 

vicepreședinții raionului. 

04. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 

10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina 

web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale. 

   

Preşedintele şedinţei                                                          ____________                            

  Avizat : 

   secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila ȚURCANU                              

 

Proiect  elaborat:_________Victoria ISAC, coordonator proiect; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                        D E C I Z I E                       PROIECT 

nr. 06/ -XXVII                                                                      din 09.12.2021 

or. Cantemir 

 
          Cu privire la  aprobarea Programului  de repartizare  

   a Fondului Rutier pe raionul Cantemir    pentru anul 2022  

 

    În temeiul art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.4 

al.2,lit.(c) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.art.5 p.(2) 

„b” şi 8 p.4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.art.5 p.(1,3) 

şi 11 din Legea Drumurilor nr.509/1995, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 

nr.1468/2016,privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din 

Republica Moldova, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, 

disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, 

cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, 

comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare  şi 

construcţii, Consiliul Raional Cantemir, 

D E C I D E: 

  01. Se aprobă  Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru 

anul 2022 ( se anexează). 

  02.Se împuternicește președintele raionului dl Anatoi ICHIM să opereze prin dispoziția 

sa modificări la articole de cheltuieli a Programului vizat în limita alocațiilor aprobate. 

 03. Președintele raionului va organiza administrarea drumurilor publice locale cu 

utilizarea pentru aceste scopuri a mijloacelor prevăzute din Fondul Rutier. 

  04.Președintele raionului în cadrul ședințelor ordinare va prezenta informația despre 

porțiunile de drum reparate  și sursele financiare alocate.  

  05.Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV, 

anul  2022 de către președintele raionului .                                     
  06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi, altor persoane 

interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului 

raional şi în Registrul de stat al actelor locale. 

   07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiei consultative de 

specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii. 

 

  Preşedintele şedinţei                                               ______________________ 

 

    Avizat: 

Secretar al  Consiliului Raional                               Ludmila ŢURCANU 
Elaborat : ____________ Valeriu MOCANU,  

șef direcţia construcţii , gospodărie comunală,  

dezvoltare locală şi regională      

                                             

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

                                                           D E C I Z I E                            PROIECT  

nr.06/-XXVII                                                                             din 09.12.2021 

or. Cantemir 

 
Cu privire la reorganizarea 

Serviciului Cultură și Turism Cantemir  

în Secție Cultură și Tirism  Cantemir  

 

        În temeiul art.43 (2), din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, 

avizele comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activitați economic-

financiare si construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină si culte, 

comisiei consultative de specialitate probleme sociale: invățămînt, cultură, protective 

sociale, sănătate publică, muncă, activitați social-culturale și turism, comisiei 

consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare si 

construcții, Consiliul Raional Cantemir, 

 
                                                                 D E C I D E: 
 

     01. Se ia act de notă informativă „Cu privire la reorganizarea Serviciului Cultură si   

            Turism Cantemir in Secție Cultură si Turism Cantemir”. 

02. Se  permite reorganizarea Serviciului Cultură si Turism  Cantemir in Secție     

       Cultură si Turism Cantemir începînd cu data de 01.01.2022. 

03.  Se aprobă statul de personal al Secției Cultură si Turism Cantemir. 

04.  Statul de personal aprobat se expediază spre avizare Cancelariei de Stat a  

Republicii Moldova. 

05. Decizia in cauză se aduce la cunostintă Secției Cultură si Turism Cantemir,      

      altor  factori interesați si publicului in termen de 10 zile, prin înmînare,      

      expediere, afișare pe stand , se publică pe site-ul consiliului raional și în Registrul 

de Stat al actelor locale. 

06. Monitorizarea executării deciziei se pune in sarcină  dlui  Iurie MIHAESCU,      

  vicepreședinte al raionului. 

07. Controlul executării deciziei in cauză se pune în seama comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale: invățămînt, cultură, protective sociale, sănătate publică, 

muncă, activitați social-culturale și turism, comisiei, comisiei consultative                       

    de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare si construcții. 

 

 
  Președintele ședinței                                                                                  ___________ 

  

Avizat: Secretar al Consiliului Raional                                                    Ludmila Țurcanu 

 

Elaborat: Șef Serviciul Cultură și Turism                                               Sergiu Toderici 

 

Coordonat: Șef Direcția Finanțe                                                               Veaceslav Cozma 

 



 
 
 

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

D E C I Z I E 

nr.06/-XXVII        din  09.12.2021 

or. Cantemir 

 
        Cu privire la modificarea anexei nr.2 la decizia  

consiliului raional nr. 03/24-XXVII din 19.12.2019  

 Cu privire la constituirea Consiliului de Administrare  

al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir 

        

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006,Legii ocrotiirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi 

completările ulterioare),examinând avizele comisiei consultative de specialitate 

probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,  

activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, 

disciplină şi culte, Consiliul Raional Cantemir, 

                                                                  D E C I D E: 

01.Se modifică anexa nr.2 la decizia  consiliului raional nr.03/24-XXVII din 

19.12.2019 Cu privire la constituirea Consiliului de Administrare al Instituțiilor 

Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir, după cum urmează:  

 

sintagma ,, ȘESTACOV Pelagheia, asistent coordonator, IMSP Centrul de Sănătate 

Cantemir” se substituie cu sintagma ,,_____________________________________” 

02. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  dlui Iurie MIHAESCU, 

vicepreşedinte al raionului. 

03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului , se 

publică pe pagina web  a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în 

termen de 10 zile. 

04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale: învătământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, 

muncă, activităţi social-culturale şi turism. 

   Președintele ședinței                                                      _________________ 

          

Avizat: 

Secretar al consiliului  raional                            Ludmila ŢURCANU 
Elaborat_______________Iurie MIHAESCU, 

Vicepreședinte al raionului 

 
 



Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

D E C I Z I E 

PROIECT 

 

nr.06/ -XXVI                                                                                                   din 09.12.2021                                                                                        

or. Cantemir 
 

Cu privire la promovarea în funcţie  

şef Direcţie Generală Învățământ pe perioadă  

determinată a dnei Tatiana CECHIR,  

şef-interimar Direcţia Generală Învățământ 
 

 

       În temeiul art. 43 alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, art. 54, alin.2 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, 

art. 44, alin.2, litera „a”, art. 45, alin.4 din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, acordul personal, examinând avizele 

comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative 

de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate 

publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul raional Cantemir 
 

D E C I D E: 

 

01. Se promovează în funcţia de şef Direcţie Generală Învățământ pe o perioadă 

determinată de 4 ani, dna Tatiana CECHIR, şef – interimar, Direcţia Generală 

Învățământ, din data de 09.12.2021. 

02. Prevederile deciziei date se aduc la cunoștința persoanei vizate contra 

semnătură. 

03. Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în 

termen de 10 zile se publică pe pagina web a Consiliului raional şi în 

Registrul de Stat al Actelor Locale. 

04. Executarea deciziei date se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui 

Anatoli ICHIM. 

05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina 

comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei 

consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie 

socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism. 
 

 

Preşedintele şedinţei                                                __________________ 

Avizat: 

Secretar al consiliului raional                                 Ludmila ŢURCANU 

 
Elaborat: Diana ROTARU_______________ 

specialist principal, aparatul președintelui raionului 

 

Am luat cunoștință  _____________ Tatiana CECHIR 

 



 

Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  

                                                        D E C I Z I E                          PROIECT 

nr. 06/   -XXVII                                                                din 09.12.2021  

or. Cantemir 
 

      Cu privire la instituirea comisiei de concurs  

pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere 

din cadrul Consiliului raional Cantemir 

              

            În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436/2006, art. 29 alin. (2) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, pct. 54 subpct. 4), pct. 57, pct. 59, pct. 60 din Regulamentul 

cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobată prin Hotărîrea nr. 

201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public, examinând avizele comisiei 

consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate 

publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional Cantemir 

 

DECIDE: 

01. Se ia act de nota informativă prezentată de către dl Anatoli ICHIM, 

preşedintele raionului. 

02. Se instituie Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de 

conducere din cadrul Consiliului raional Cantemir, în următoarea 

componență: 

Președintele Comisiei de concurs: 

Anatoli ICHIM – Președintele raionului 

                Secretarul Comisiei de concurs: 

Diana ROTARU – specialist principal responsabil de domeniul resurse umane, 

aparatul președintelui raionului 

                Membrii Comisiei de concurs: 

Andrei CIOBANU – vicepreședinte al raionului 

Ludmila ȚURCANU – secretar al Consiliului raional 

Veaceslav COZMA – șef Direcția Finanțe 

________________ – consilier raional 

________________ – consilier raional 

                

 



 


