
REPUBLICA MOLDOVA
COI{SILIUL RAIO]\AL BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx,55
tel/ fax Q97) 2-20-5 8, (297) Z-ZO-S Z B-mait : col@

DECIZIE
PEIIIEFII,IE

a Consiliului Raional Basarabeasca
din24 septembrie 2021

Cu privire la mersul executdrii deciziilor

nr, 05/06

consiliului raional, adoptate in semestrul II al anului z02Q

In scopul eficientizdrii executdrii prevederilor deciziilor Consiiiuluj__raionaL_
exqminAnd nota informativd,, prezentatd de secretarul Consiliului raionai,rill

,'avdnd in vedere avizul Comisiei consultative de specialitate a Consiliului
raional pentru probleme juridice, administralie publicd qi diept, in conformitate cu
art. 43 alin. (2) din Legea nr. 43612006 privind administralia publicd locald (MO nr.
32-35/2007 qrt. I I6), consiliul raional Basarabeasca.

DBCIDE:

l. Se ia act de informali a prezentatd, de secretarul Consiliului raional. dl
i, privind mersul executdrii deciziilor Consiliului raional. adoptate

in semestrul lI al anului 2020 (informalia se anexeazd).

2.Sepuneinsarcin5pregedinte1uiraionuluiBasarabeas&,--;,%r.
conformitate cu atribuliile sale de bazd sd asigure executarea integra-: a decrzriior
neexecutate, aflate in curs de executare gi rrenlinute la control, indicate in \ota
informativd.

3. Secretarul Consiliului raional. dl ,

raional despre mersul executdrii deciziilor neexecutate.
menlinute la control, indicate ln Nota informatir.d.

www.basarabeasca.md.

, va informa Consiliul
aflate in curs de executare si

4. Ptezenta decizie urmeazd, a fi adusd la cunogtinla persoanelor cointeresate,
precum qi la cunogtinld publica I4q plasarea pe pagina oficiald a Consiliului raional:

Preqedintele gedinlei
Consiliului raional Basard

Contrasemneazd: A
S ecretarul Consi liutu i /Ei$
raional Basarabeasca'f1i{

RiG.t(\



i INFORMATIE
: cu privire la gradul de executare a deciziilor Consiliului raional
, ,, Basarabeascao adoptate in semestrul II al anul ui 202Q
: 

in semestrul II al anului 2Q2Q au fost organizate gi desfdgurate 2 gedinle
ordinare a consiliului raional din 25.Q8.2Q20 gi lb.12.2020.

i, !r

, In cadrul qedinlelor Consiliului sus-menlionate au fost adoptate 27 decizii.
Conform tabelului, din cele 27 decizii adoptate de Consiliul raional in cadrul

ge{intelor organizate gi desfrgurate in semestrul II al anului 2020, au fost executate
integral 24 decizii, nu sunt executate/sunt in curs de executare 3 decizii.

Rdmdn neexecutate 3 decizii din perioada semestrului I al anului 2020.
n Si 5 decizii din nerioada semestmlui TT al anrrlrri )nlq.um n a semestrului II al anului 2019:

Nr,
d/o

Nr. deciziei
qi data

adoptirii

Denumirea

Decizii integral executate
I 04/01 din

25.08.202r
Cu privire la executarea bugetului raionaipeFffi

2.
:

04/02 din
25.08.2021

cu privire la aprobarea programului de activitaffi
Pasalabeasca pg lrinlestrul IV al anului 2020

a
J. din04/03

2s.a8.2021
Cu privire la aprobarea unor dispozilii ati,ffi

4. 04104 din
25.08.2021

Cu privire la propunerea CEC a candi
electoral de circumscriptie raional[ Basarabeasca

5. 04/05 din
25.08.2021

uu pnvre ta incorporarea, in septembrte 2020 - ianuarie 202r, in
rdndurile Forfelor Armate gi in Serviciul Civil (de altemativd) ale
$epublicii Mqldova, a cetetenilor ndsculi in anii lgg4-2002

6., 04/06 din
2.5.08.2021

Cu privire la deschiderea, cu ti
liceale in cadrul unorjglgq4lidejnydtdmdnt din raion

7. 04107 din
25.08.2021

Cu privire la modificarea
martie2020

8. 04/08 din
25.08.2021

uu pnvre la masunte de pregdtire a economiei gi sferei sociale a
raionului Basarabeasca pentru activitate in perioadu d. tou*nd-iarn6
2020-202r

9. 04/09 din
25.08.202r

uu prrvre la acceptarea rn proprietatea raionului a tehnicii de calcul

10. 04/10 din
25.08.202r

uu pnvre la aprobarea propunerii de subproiect in cadrul cererii de
Grant

I. 04/11 din
2s.08.2021

\.u pnvrre la reluarea
invdtdqdnt din raion

procesulur educafional in cadrul institutiilor de

12 05/01 din
18.t2.2020

vu pnvrre ta mancatul
Basarabeasca

cle consilier atribuit in Consiliul raional

13. Q5/02 din
t8.r2.2020

wuPnvrre ra aprooarea unor cltspozifii ale pregedintelui raionului emise in

I4..i 05/03 din
18.12.2020

vu prrvrre ra Execurarea ougetutur raronal pe g luni ale anului 2020

15 05/04 din
t8.12.2020

wu Pfivrre ra aproDarea,
Basarabeas ca pe anul 2021

-

ln prima lectur6, a bugetului raional

16. 05/06 din
t8.12.2020

Prrvuv r4 ap rrogramulur cle activitate al Consiliului raional
Basarabeasga pe trinqestrul I al anului 2021



/ 17.. 05/08 din
t8.t2.2020

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnd pentru anul2021

18;
:

05/09 din
t8.r2.2020

Qu privire la acceptarea in proprietatea raionului a tehnicii de calcul

19i 05/l I din
1,8.r2.2020

Cu privire la rezultatele inspectdrii financiare tematice a Consiliului
raional Basarabeasca

20i. 05112 din
r8.r2.2020

Cu privire la arendarea unor spatii din incinta clddirilor Consiliului
raional

21 05/13 din
18.12.2020

Cu privire la folosirea in scopuri de serviciu a unui autoturism personal

.r1 l 05/14 din
1,8.12.2020

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul2Q2Q

23": 05/15 din
18.12.2020

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervd al
Consiliului raional

24: 05/16 din
r8.t2.2029

Cu privire la stabilirea indemnizaliilor pentru consilierii in Consiliul
raional Basarabeasca

Decizii neexecutate (in curs de executare), menfinute la control din
perioada trimestrului II al anului 2020

I 05/05 din
18.r2.2020

Cu privire la aprobarea, in lectura a doua, a bugetului raional
Basarabeas ca pe anul 2021

Notd: Urmeazd afi realizatd pdnd lafinele anului bugetar 2021.
2. 05/07 din

1,8.r2.2020
cu privire la mersul executdrii deciziilor Consiliului raional, adoptate in
semestrul I al anului 2020

Notd: N4 au fost intreprinse mdsuri pentru executarea deciziilor rdmase neexecuiate dtn
perio?da trimestrului I al anului 202Q si trimestrului II al anului 2019.

^iJ. 05/10 din
18.12.2020

Cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri in proprietatea raionului

Notd: Pdnd la moment nu este adoptatd hotdrdrea de Guvern
proprietatea raionului a bunurilor imobile solicitate de Consiliu
pdnitenciarului din or. Basarabeasga, str. Voenti Gorodok).

privind transmiterea tn
(teritoriul gi construcliile

Decizii neexecutate (in curs de executare), men{inute la control din perioada
trimestrului I al anului 2020

I 02104 din
3,].03.2020

Cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri imobile in proprietatea
raionului

Ngtd: Prdnd la moment nu este adoptatd hotdrdrea de
proprietaltea raionului a bunurilor imobile solicitate de Consiliu (Bunul imobit de pe str.
$kbliryaia; 2a $i bunul imobil de pe str. 40 let pobedi, 2).

2. 02/07 din
31.03.2020

Cu privire la acceptarea comijlcializdrii prin@
transport

Notd: PAr,td la moment decizia nu este exeic
comercializare a unui autoturism

a
J 03/14 din

lt.os.zozo
cu privire la solicitarea transmiterii unor construclii amptasate
teritoriul fostului gimnaziu din s. Abaclia

pe

Notd: Consiliul local Abaclia nu a adoptat d
raiQnal q construcliilor amplasate pe teritoriul fostului simnaziu Abaclia.

Decizii neexecutate din perioada trimestrului II al anului z0lg



*01/09 din
20.r2.20t9

Cu privire la incetarea raporturilor de servicitr cu titularii unor funcfii
publice de conducere din cadrul Consiliului raional Basarabeasca.

Notd: In conformitate cu cerinyele pct. 4 Si 5 din decizia nominalizatd nu s-a organizat concursul
de ocupare a functiilor publice de conducere vacante: sef Directie finante.

2. t03i 10 din
20.r2.20r9

Cu privire la vacanta unor funcfii publice de conducere in Consiliul
raional.

Notd: In conformitate cu cerinlele pct. 2 Si 3 din decizia nominalizatd nu a organizat Si nu s-au
organizat concursurile de ocupare a funcliilor publice de conducere vacante: Vf Direc(ie
invdtdmd,nt seneral Basorabeasca: sef Directie asistentd sociald si nrotectie a familiei.

J. *03/14 din
20,t2.20t9

Cu privire la acordarea unor imputerniciri pregedintelui raionului.

Notd: in'conformitote cu cerinlele pct. 2 din decizia nominalizatd, presedintele raionului, nu a
inifiat cauza civild tn judecatd privind dobdndirea dreptului de proprietate asupra clddirii
Centrului raional de Crealie ,,Luceffirul", situatd in or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 56, nr.
cadastral I 20 I 309.06 L0 I

4. *03/19 din
20.t2.2019

Cu privire la solicitarea transmiterii unor sectoare de teren in proprietatea
raionului.

Notd: In', conformitate cu cerinlele pct. I Si 2 din decizia nominalizatd, sectoarele de teren
soli1itate' nu au fost transmise tn proprietatea raionului de cdtre Consiliul ordsenesc
Basarabeasca (sectorul de teren din faya clddirii Consiliului raional; sectorul de teren pe care
este amplasat blocul de producere al iM ,,Sonbqs-Seryice", terenul aferent construcliei
respective, situat tn or. Basarabeasca, str. Trudovaia , 62)

*03120 din
20.t2.2019

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

Nbtd: In conformitate cu cerinlele pct. I din decizia nominalizatd, terenul de minifotbal,
amplasat tn spatele clddirii Consiliului raional mt a fost transmis tn proprietatea raionului de
c dtr e C ons il iul or dS e ne s c B as mab e as c a.

Secretaml Consiliului
raional Basarabeasca


