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DECIZIE
PEUItrHI,IE

a Consiliului Raional llasarabeasca
din 2l mai 2020 nr.03107

Cu privire la mersul executdrii deciziilor
consiliului raional, adoptate in semestrul II al anului 2019

in scopul eficientizirii executdrii prevederilor deciziilor Consiliului raional,
examinand nota informativd, prezentatd de secretarul interimar al Consiliului
raional, dl Gheorghe Livilchi, avdnd in vedere avizul Comisiei consultative de
specialitate a Consiliului raional pentru probleme juridice, administra(ie publicd gi
drept, in conformitate cu art, 43 alin. (2) al Legii nr. 43612006 privind
administralia publicb localS (MO nr. 32-35/2007 qrt. II6), Consiliul iaional
Basarabeasca,

DECIDE:

1. Se ia act de inform alia prezentatd de secretarul interimar al Consiliului
raional, dl Gheorghe Livilchi, privind mersul execut6rii deciziilor Consiliului
raional, adoptate in setnestrul doi al anului 20lg (informatriq se qnexeazd).

2' Se pune in sarcind preqedintelui raionului Basarabeasca, dl Piotr Pugcari, in
conformitate cu atribuliile sale de bazd sd asigure executarea integral6 a deciziilor
adoptate de Consiliul raional in trimestrul II al anului 2019, indicate in Nota
informativd ca fiind in curs de executare gi menlinute la control.

3. Secretarul interimar al Consiliului raional, dl Gheorghe Livilchi, va informa
Consiliul raional despre mersul executdrii cleciziilor aflate in curs de executare si
men{inute la control, indicate in Nota infbrmativd.

4. Ptezenta decizie urmeaz6" a fi adusd la cunogtinla persoanelor cointeresate,
precum qi la cunogtin{d publicS prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului
raional: www.basarabeasca.md. 
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Preqedintele qedinlei
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INFORMATIE
cu privire Ia gradul de executare a deciziilor Consiliului raional

Basarabeasca, adoptate in semestrul II al anului 2019

in semestrul II al anului 2019 au fost organizate gi desfdqurate:

- 1 qedinld de constituire a Consiliului raional din 15.1L.2019

- 1 gedinld extraordinard a Consiliului raional din 19.11 .2019

- I gedinld ordinard a Consiliului raional din 20.12.2019

in cadrul qedinlelor consiliului sus-menlionate au fost adoptate 33 decizii.

Conform tabelului, din cele 33 decizii adoptate de Consiliul raional in cadrul

gedinlelor organizate qi desfdqurate in semestrul II al anului 2019, au fost executate

integral 27 decizii, nu sunt executate/ sunt in curs de executarc 6 decizii:

Nr. deciziei

si data adoptdrii

Denumirea

Decizii integral executate

01/01 din

15.11 .2019

Cu privire la aducerea Ia cunogtinld a
judecatd privind atribuirea mandatelor de

leeitimatiilor.

HotdrArii instanlei de

consilier gi inmAnarea

01/03 din

15.11 .2019

Cu privire Ia inilierea ponstituirii comisiilor consultative de

specialitate.

01102 din
15.11 .2019

Cu privire la inilierea constituirii fracliunilor, a alianlelor, a

blocurilor.

01/04 din

15.11 .2019

Cu privire Ia asigurarea interimatului func{iei de secretar al

Consiliului raional Basarabeasca pe o durati determinatd.

02101 din
19.11 .2019

Cu privire la alegerea pregedintelui raionului.

02102 din
19.11 .2019

Cu privire la alegerea vicepreqedinlilor raionului.

02103 din
r9.11 .20t9

Cu privire la componenla nominald a comisiilor consultative de

specialitate ale Consiliului raional B asarabeasca.

03/01 din

20.t2.2019

Cu privire la unele mandate de consilier atribuite in Consiliul

raional Basarabeasca.,

03102 din
20.t2.2019

Cu privire la aprobarea dispoziliilor preqedintelui raionului nr.

121 din 29 noiembrie 2019 qi nr. t27 din 13 decembrie ,, Cu
privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul 2019".

03/03 din

20.12.2019

Cu privire la executarea bugetului provizoriu raional pe 9 luni

ale anului 2019.

nr. 03/04 din

20.t2.2019
Cu privire la aprobarea, in prima 1ectur6, a bugetulu raional

Basarabeasca pe anul 2020.

03/05 din
20.r2.20t9

Cu privire la aprobarea, inlectura a doua, a bugetului raional

Basarabeasca pe anul 2020.
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03/06 din

20.t2.2019

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului

raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2020.

03107 din
20.12.2019

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihni pentru

anul 2020.

03/08 din

20.12.2019

Cu privire la aprobarea unor dispozi{ii ale preqedintelui raionului

emise in perioada dintre sedintele Consiliului raional.

03/11 din

20.12.2019

Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea

functiilor publice de conducere.

03/13 din

20.t2.2019

Cu privire la aprobarea componenlei nominale a Comisiei de

asisurare a atraseni investitiilor in raion.

03/15 din

20.t2.2019

Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional.

03i16 din

20.r2.2019

Cu privire La aprobarea, in redac{ie nou6, a componenlei

nominale a Comisiei,,Cu privire la unelemdsuri de administrare a

locuintelor din cdminul IM "Sonbas-Service".

03117 din
20.t2.2019

Cu privire la operarea unor modificdri in Decizia Consiliului

raional nr. 03/06 din26.05.2017.

03/18 din

20.t2.2019

Cu privire la interimatul funcliei de director al IM ,,Centrul

Stomatologic Raional Basarabeasca".

03121 din
20.t2.2019

Cu privire la casarea unor bunuri material gi a unor datorii

creditoare aflate la balanta Consiliului raional Basarabeasca.

03122 din
20.t2.2019

Cu privire Ia operarea unor modificdri in Regulamentul de

activitate al S erviciului social,,Asistentd personald".

03123 din
20.12.2019

Cu privire la operarea unor modificdri in unele decizii ale

Consiliului raional

03124 din
20.r2.2019

Cu privire la demisia directorului IMSP ,,Spitalul raional

Basarabeasca".

03125 din
20.r2.2019

Cu privire la acordarea garantiei de achitare a contribuliei.

03126 din
20.r2.2019

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile

Consiliului in cazul in care preqedintele gedinlei va fi in
imposibilitate de a le semna.

Decizii neexecutate (in curs de executare), mentinute la control
*03109 din

20.t2.2019

Cu privire la incetarea raporturilor de serviciu cu titularii
funclii publice de conducere din cadrul Consiliului raional

Basarabeasca.

unor

in conse(infi: In conformitate cu cerinlele pct. 4 Ei 5 din decizia nominolizatd, autoritatea

publicd executivd a Consiliului raional, nu a organizat ;i nu a des/dEurat concursul de ocupare

o functiilor publice de conducere vacante: sef Directie finante; ;ecretar al Consiliului raionul.
*03/10 din

20.t2.2019

Cu privire la vacan{a unor funclii publice de conducere ?n

Consiliul raional.
In conselinfi: In conformitate cu cerinlele pct. 2 ;i 3 din decizia nominalizatd, autoritatea

publicd executivd a Consiliului raional, nu a organizat Si nu a des/d;urot concursul de ocupare

afuncliilor publice de conducere vacante: ;ef Direc(ie tnvd(dmhnt general Basarabeasca; ;ef
Directie asistentd sociald si protectie a familiei.
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* Interimatul funcyiei de ;ef Direc(ie asisten(d sociald Ei protec(ie ! familiei este asigurat tn

baza deciziei Consiliului raional 07/17 din 05 decembrie 2a12. In toatd aceastd perioadd

executarea interimatului funcliei de conducere respective contravine termenilor prevdzuli de art.

49 alin. (2) al Legii nr. I58/2008 cu privire la funclia publicd Si statutul funclionarului public,

art. 22 alin. 4) al Lesii nr. 270/2018 privind sistemul de salarizare tn sistemul bugetar.

*03112 din
20.12.2019

Cu privire la acceptarea in proprietatea raionului a unor bunuri

materiale.
7n conse/ingd: in conformitate cu cerinfele pct. 2 din decizia nominalizatd, lotul de materiale

;colare - total 155 cg. nu sunt repartizate tn instituliile de tnvdldmdnt din raion. Nota

informativd a Directiei tnvdldmdnt general se anexeazd.

*03/14 din

20.r2.2019

Cu privire la acordarea unor imputerniciri pregedintelui raionului.

in conseyingd: in conformitate cu cerinlele pct. 2 din decizia nominalizatd, autoritatea publicd

executivd a Consiliului raional, nu e iniliat cauza civild tn judecatd privind dobdndirea

dreptului de proprietate asupra clddirii Centrului raional de Crealie ,,LuceaJdrul", situatd tn or.

Basarabeasca, str. Karl Marx, 56, nr. Cadastral 1201309.061.01
*03/19 din

20.t2.2019

Cu privire la solicitarea transmiterii unor sectoare de teren in

Droprietatea raionului.
ifi conse(infi: In conformitate cu cerinlele pct. I Si 2 din decizia nominalizatd, sectoarele de

teren solicitate nu au fost transmise tn proprietatea raionului de cdtre Consiliul ord;enesc

Basarabeasca (sectorul de teren din fala clddirii Consiliului raional; sectorul de teren pe care

este omplasat blocul de producere al iM ,,Sonbas-Service", terenul aferent construcliei

respective, situat tn or. Basarabeasca, str. Trudovaia, 62)

*03120 din
20.12.2019

Cu privire la solicitarea transmiterii a unui teren de minifotbal in
proprietatea raionului.

in conse(infi: In conformitate cu cerinlele pct. I din decizia nominalizatd, terenul de minifotbal,

amplasat tn spatele clddirii Consiliulii raional nu au fost transmis tn proprietatea raionului de

c dtr e C onsiliul or d; enes c B as arab e as c a.

Secretar interimar al \\\ \
Consiliului raional Basarabeasca 
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