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PROIECTUL ORDINEI DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca 

 din 23 septembrie 2022 
 

Ora controlului: 

a) Cu privire la rezultatele pregătirii instituţiilor educaţionale, din raion, către 

noul an de studii 2022-2023. 

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general          

b) Cu privire la rezultatele organizării odihnei copiilor în sezonul estival 2022. 

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general          

 

1. Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2022. 

     Raportor: Maria Muntean, şef adjunct  al Direcţiei finanţe 

2. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional  

    Basarabeasca pe trimestrul  IV al anului 2022. 

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

3. Сu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a  

     liceale în cadrul unor instituţii de învăţământ din raion. 

     Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general 

4. Cu privire la încetarea activităţii IP Gimnaziul din s. Iordanovca. 

     Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general 

5. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului  

     Basarabeasca pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023. 

    Raportor: Egor Nichita, şef al Secţiei economie 

6. Cu privire la dispoziţia preşedintelui raionului nr.84p din 13.06.22  

   Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului 

7. Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispoziţia preşedintelui  

     raionului nr. 75 din 30.08.2022. 

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului 

8. Cu privire la numirea şefului IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca. 

    Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale 

9. Cu privire la numirea şefului IMSP Centrul de Sănătate Başcalia. 

    Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale 

10. Cu privire la numirea şefului IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia. 

    Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale 

11. Cu privire la transmiterea transportului sanitar. 

     Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale 

12. Cu privire la încorporarea, în octombrie 2022-ianuarie 2023, în rândurile  

    Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova,  

    a cetăţenilor născuţi în anii 1995-2005. 

    Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare 

13. Cu privire la desfăşurarea, în anul 2023, în raionul Basarabeasca a  

      controlului medical şi la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi  

      în anul 2007. 

      Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare 

 



14. Cu privire la aprobarea Acordului de Colaborare cu AO „Parteneriate  

     pentru fiecare copil”. 

     Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie  

                     a familiei 

15.Cu privire la expunerea la licitaţie a unui bun imobil. 

    Raportor: Petru Scutari, vicepreşedintele raionului pe probleme economice 

16. Cu privire la executarea atribuţiilor secretarului Consiliului raional  

    Basarabeasca. 

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

17. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01/08 din  

     04.03.2022. 

     Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului  

                     preşedintelui raionului                

18. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de răspuns la tuberculoză  

      pentru anii 2022-2023. 

      Raportor: Alexandra Şevcenco, medic ftiziopulmonolog din cadrul IMSP Spitalul  

                       raional 

19. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Basarabeasca nr. 07/06  

      din 25 august 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru securitatea  

      circulaţiei rutiere în raion”. 

      Raportor: Petru Scutari, vicepreşedintele raionului pe probleme economice 

20. Cu privire la solicitarea acordului de preluare la balanță a colectivelor  

      artistice cu  titlu „model”. 

      Raportor: Olga Baciu, şef al Secţiei cultură 

21. Cu privire la aprobarea documentelor la delimitare a unui teren, proprietate  

       publică a raionului Basarabeasca. 

      Raportor: Gheorghe Casîm, specialist principal al Serviciului agricultură, relaţii  

                        funciare şi cadastru                  

22. Cu privire la unele odificări şi completări în decizia Consiliului raional  

      Basarabeasca nr. 06/09 din 29.09.2017. 

      Raportor: Galina Şadura, specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului 

23. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 şi alocarea  

      mijloacelor financiare. 

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct  al Direcţiei finanţe 

24. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului  

      de stat pe anul 2022. 

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct  al Direcţiei finanţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

proiect 

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  23 septembrie 2022                                                                               nr. 04/01 
 

Cu privire la executarea bugetului  

raional pe semestrul I al anului 2022 
 

           Examinând raportul cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe 

semestrul I al anului 2022, prezentat de către şeful adjunct al Direcţiei finanţe, 

precum şi luările de cuvânt în dezbateri, Consiliul raional constată că activitatea 

administraţiei publice raionale a fost orientată spre asigurarea executării  prevederilor 

Legii bugetului de stat pe anul 2022, a altor acte legislative şi normative în domeniu. 

          Bugetul  raional Basarabeasca a fost aprobat de către Consiliul raional pe anul 

2022 în sumă de 71213,3 mii lei la venituri şi în sumă de 75052,2 mii lei la cheltuieli, 

fiind balansat cu suma de 3838,9 mii lei din soldul disponibil format în urma 

executării bugetului pe anul 2021. 

          Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total al bugetului raional este 

acumulat în sumă de 38849,2 mii lei  sau la nivel de 51,3%, conform planului 

precizat pe an în suma de 75758,8 mii lei. 

          Transferurile s-au valorificat în proporţie de 50,4%, ceea ce constituie suma de 

36333,7  mii lei, din care transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat în 

sumă de 28146,8 mii lei și transferuri cu destinație generală în sumă de 8186,9 mii 

lei. 

          Veniturile curente (fără transferuri) pe perioadă de referinţă alcătuiesc suma de 

2515,5 mii lei sau la nivel de 68,5% conform planului precizat. 

         Analizând încasările veniturilor pe impozite şi taxe în bugetul raional s-a 

constatat: 

          -  Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat în sumă de 1855,9 

mii lei sau la nivel de 73,7%, conform planului precizat pe an în sumă de 2517,0 mii 

lei. 

           -  Impozitele şi taxele pe mărfuri şi servicii sunt încasate în sumă de 34,6 mii 

lei sau în măsură de 28,9%, conform planului precizat pe an în sumă de 120,0 mii lei. 

          - Veniturile provenite din alte activităţi pe perioada de gestiune sunt executate 

în mărime de 625,0 mii lei sau la nivel de 60,5 %, conform planului precizat pe an în 

sumă de 1033,0 mii lei. 

          Cheltuielile de casă ale bugetului raional pe perioada de gestiune sunt executate 

în sumă de 35821,6 mii lei sau la nivel de 46,4 %. 

          Volumul de cheltuieli executat în bugetul raional este expus pe codurile 

principale după cum urmează: 

          1. Cheltuielile de personal (cod. 211, 212) –  27856,8 mii lei;  
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          2. Plata mărfurilor şi serviciilor (cod. 222) – 3475,3 mii lei, inclusiv: 

          -   reparaţia drumurilor locale – 241,0mii lei. 

          3. Prestaţii de asistenţă socială (cod. 272) – 1459,0 mii lei;   

          4. Prestaţii sociale ale angajaţilor (cod. 273) – 191,9 mii lei; 

          5. Alte cheltuieli curente (cod 281) – 42,7 mii lei; 

          6. Active nefinanciare (cod. 3) – 2744,9 mii lei; 

          La finele perioadei de gestiune în bugetul raional au fost înregistrate datorii 

debitoare în mărime de  560,7 mii lei, datorii creditoare în mărime de 5538,2 mii lei, 

inclusiv cheltuieli de personal – 4789,7 mii lei. 

         Fondul de rezervă pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de 65,0 mii 

lei, fiind planul aprobat pentru anul 2022 – 200,0 mii lei. 

         Ţinând cont de rezultatele executării bugetului pe semestrul I al anului 2022 şi 

în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), art. 28 alin. (3) din Legea nr. 397/2003 

privind finanţele publice locale (MO nr.248-253/2003 art.996), Consiliul raional 

Basarabeasca                                           
D E C I D E: 

 

           1.  Se ia act de raportul prezentat de către şeful adjunct al Direcţiei finanţe, dna 

Maria Muntean cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe semestrul I 

al anului 2022. 
 

          2.  Se aprobă executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2022 la 

venituri în sumă de 38849,2 mii lei, la cheltuieli în sumă de 35821,6 mii lei. 
       

          3.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină Comisiei 

consultative de specialitate pentru economie, buget şi finanţe a Consiliului raional. 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                               _________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI                                          
 

Coordonat: 

Şef adjunct al Direcţiei finanţe                                                        Maria MUNTEAN 

  

 

 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Proiect   

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie 2022                                                                                   nr. 04/02 
 

Cu  privire  la  aprobarea  Programului  de  

activitate al Consiliului raional Basarabeasca  

pentru  trimestrul  IV al  anului  2022 

 

 

 

Luând în considerare  prevederile art. 52 al Regulamentului de constituire și 

funcționare al Consiliului raional, aprobat prin decizia nr. 04/02 din 04.09.2015, 

Consiliul raional Basarabeasca 

 

 

D E C I D E: 

 

     Punct unic: Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Basarabeasca 

pentru trimestrul IV al anului 2022 (programul se anexează). 

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             ___________________ 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                                                 Gheorghe LIVIŢCHI 
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                                                                                                                                             Anexă  

                                                                                                                                      la decizia Consiliului raional  

                                                                                                                                nr. 04/02 din 23.09.2022     

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE 

al Consiliului raional pe trimestrul IV al anului 2022 

 

Caracterul 

acţiunilor 

preconizate 

Nr. d/o 

al 

chestiu-

nilor 

Tematica presupusă 
Data 

desfăşurării 
Rresponsabilii de executare 

 

Şedinţa ordinară a 

Consiliului 

Raional 

Basarabeasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Cu privire la executarea bugetului raional 

pe 9 luni ale anului 2022 

Decembrie 

2022 
Direcţia finanţe a Consiliului raional 

 

2. 

 

 

Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a 

bugetului raional pe anul 2023 

 

Decembrie 

2022 
Preşedintele  raionului 

Comisia consultativă de specialitate 

pentru economie, buget şi finanţe 

 

3. 

 

 

Cu privire la aprobarea, în lectură finală, a 

bugetului raional pe anul 2023 

Decembrie 

2022 
Preşedintele  raionului 

Comisia consultativă de specialitate 

pentru economie, buget şi finanţe 

 

4. 

Cu privire la aprobarea Programului de 

activitate al Consiliului raional 

Basarabeasca pe  trimestrul  I  al anului 

2023 

Decembrie 

2022 Secretarul Consiliului raional 

 

5. Cu privire la mersul executării deciziilor 

Consiliului raional Basarabeasca în 

semestrul I al anului 2022 

Decembrie 

2022 
Secretarul Consiliului raional 

 

6. Cu privire la aprobarea graficului 

concediilor de odihnă pentru anul 2023 

 

Decembrie 

2022 
Specialistul principal în probleme 

resurse umane 

Evenimente  

importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ziua internaţională a oamenilor în etate 01.10.2022 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei  

Primăriile din raion 

 

2. 

 

Ziua pedagogului 

 

05.10.2022 

 

 

Direcţia învăţământ general 

Secţia cultură 

Primăriile din raion 

3. Hramul satului Carabetovca 14.10.2022 
Primăria satului Carabetovca 

 

4. Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului 27.10.2022 

Preşedintele raionului 

Inspecţia ecologică 

Primăriile din raion 

5. Ziua naţională a tineretului 
11.11.2022 

 

Preşedintele raionului 

Secţia cultură 

Direcţia învăţământ general 

Primăriile din raion 

6. Ziua mondială a nevăzătorilor 

 

13.11.2022 

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei 

Primăria or. Basarabeasca 

7. Hramul  satelor Abaclia şi Başcalia  21.11.2022 Primăriile satelor Abaclia şi Başcalia 

8. 
Ziua lucrătorilor din Agricultură şi 

Industria Alimentară 

Noiembrie 

2022 

Preşedintele  raionului 

Serviciul agricultură, relaţii funciare 



 
 

şi cadastru 

Primăriile din raion  

Secţia cultură 

9. 
Ziua mondială a invalizilor 

 

 

03.12.2022 

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei 

Primăriile din raion 

10. 
 

Ziua lucrătorilor din Poliţie 

 

 

18.12.2022 

 

Preşedintele raionului 

Inspectoratul Raional de Poliţie 

Primăriile din raion 

11. 
Ziua lucrătorilor din domeniul protecţiei 

civile 
24.12.2022 

Preşedintele raionului 

Secţia Situaţii Excepţionale 

Primăriile din raion 

 

Măsuri 
organizatorice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Desfăşurarea şedinţelor săptămânale de 

lucru cu conducătorii subdiviziunilor 

Consiliului raional şi a serviciilor raionale 

subordonate consiliului 

Săptămânal - 

lunea 

Preşedintele raionului 

Secretarul Consiliului raional 

 

2. 

Asigurarea desfăşurării şedinţelor 

comisiilor consultative de specialitate ale 

consiliului raional 

 

Pe parcursul 

semestrului 

Secretarul Consiliului raional 

Secţia administraţie publică 

 

3. 

 

 

Monitorizarea realizării deciziilor adoptate 

de consiliul raional 

Pe parcursul 

semestrului Secretarul Consiliului raional 

Secţia administraţie publică  

 

 

 

4. 

Organizarea şi desfăşurarea consultărilor 

publice a proiectelor de decizii pe 

problemele de interes raional 

Pe parcursul 

semestrului Secretarul Consiliului raional 

Secţia administraţie publică  

 

 

 

5. 

 

Desfăşurarea evaluării performanţelor 

individuale a funcţionarilor publici din 

cadrul subdiviziunilor Consiliului raional 

Începând cu 15 

decembrie 

Conducătorii subdiviziunilor 

 

 

 

 

6. 

Coordonarea vizitelor membrilor 

Guvernului în teritoriu 

Pe parcursul 

semestrului 
Secretarul Consiliului raional 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului 

raional Basarabeasca                                                                     Gheorghe LIVIŢCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie 2022                                                                                   nr. 04/03 
 

Сu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie,  

a unei singure clase a X-a liceale în cadrul  

unor instituţii de învăţământ din raion 

 

 Consiliul raional Basarabeasca întrunit în şedinţa ordinară din 23 septembrie 

2022; 

Luând în dezbateri: 

- demersul nr. 86 din 06 septembrie 2022, prezentat de către dna Ecaterina Pascal, 

şef adjunct al Direcţiei învăţământ general Basarabeasca; 

- scrisoarea de garanţie adresată preşedintelui raionului Basarabeasca de 

către directorul LT „Matei Basarab”  din or. Basarabeasca nr. 97 din 19.08.2022; 

- scrisoarea de garanţie adresată preşedintelui raionului Basarabeasca de 

către directorul LT „Alexandr Puşkin””  din or. Basarabeasca nr. 01-03/62 din 

23.08.2022; 

- scrisoarea de garanţie adresată preşedintelui raionului Basarabeasca de 

către directorul LT „Constantin Stere”  din s. Abaclia; 

- scrisoarea de garanţie adresată preşedintelui raionului Basarabeasca de 

către directorul LT „Mihai Eminescu”  din s. Sadaclia nr. 54 din 23.08.2022. 

         Având în vedere: 

- pct. 1 lit.a) din ordinul Ministerului Educaţiei nr. 624 din 12  iulie 2017 cu 

privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în anexa ordinului nr. 454 din 07 

iunie 2017; 

- avizele la proiectul de decizie prezentat de către comisiile consultative de 

specialitate ale Consiliului raional Basarabeasca. 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea pe bază de cost 

standart per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din 

subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea; 

- art. 21 alin. (1), art. 141 alin. (2) din Codul Educaţiei a Republicii 

Moldova nr. 152/2014; 

- art. 4 alin. (2) lit. g¹) din Legea nr. 435/2008 privind descentralizarea 

administrativă. 

În temeiul art. 43  şi art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul raional Basarabeasca 
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D E C I D E: 
 

 

1. Se aprobă deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a liceală în 

cadrul instituţiilor publice, după cum urmează: 

- Instituţia Publică Liceul Teoretic “Alexandr Puşkin”” din or. Basarabeasca, cu 

un număr de 26 elevi, profil umanist; 

- Instituţia Publică Liceul Teoretic “Matei Basarab” din or. Basarabeasca, cu un 

număr de 17 elevi, profil umanist; 

- Instituţia Publică Liceul Teoretic “Constantin Stere” din s. Abaclia, cu un 

număr de 29 elevi, profil umanist; 

- Instituţia Publică Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din s. Sadaclia, cu un 

număr de 14 elevi, profil umanist. 
 

2. Cheltuielile în legătură cu deschiderea clasei a X-a în anul de studii 2022-2023, 

vor fi suportate din mijloacele preconizate în bugetul instituţiilor de învăţământ 

vizate. 
 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui 

raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov. 
 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor 

locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării al 

Republicii Moldova, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul paginei oficiale 

a Consiliului raional: www.basarabeasca.md. 
 

 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                            _______________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                              Gheorghe LIVIŢCHI                                         
 

Coordonat: 

Şef adjunct al Direcţiei învăţământ  

general Basarabeasca                                                                  Ecaterina PASCAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie 2022                                                                                nr. 04/04 
 

Cu privire la lichidarea IP Gimnaziul Iordanovca 
 

         Examinând motivele expuse în Nota informativă, prezentată de dna Ecaterina 

Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general Basarabeasca, care au 

condiţionat încetarea de facto de la 01 septembrie curent a activităţii  IP Gimnaziul 

Iordanovca ca urmare a faptului că toţi copiii de vârstă şcolară din s. Iordanovca  

s-au înscris de sinestătător în clasele primare şi gimnaziale a instituţiilor de 

învăţământ din localităţile învecinate, apariţia în legătură cu aceasta a necesităţii 

adoptării de către Consiliul raional Basarabeasca, în calitatea sa de fondator, a 

deciziei respective, în conformitate cu prevederile art.  15 alin. (2), art. 21 alin. (1), 

art. 138 alin. (1) lit. a), art. 141 alin. (1) lit. j) din Codului Educației al Republicii 

Moldova nr. 152/2014 (MO nr. 319-324/2014 art.634), cu modificările ulterioare; 

art. 43 alin. (1) lit.r), art.46  din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), cu modificările ulterioare; având la bază 

avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional,  
 

D E C I D E: 
 

1. Se ia act de nota informativă cu privire la motivele ce au condiţionat încetarea 

de la 01 septembrie 2022 a activităţii IP Gimnaziul Iordanovca, prezentată de dna 

Ecaterina Pascal, șef adjunct al Direcției învățământ general Basarabeasca. 
 

2. Se constată lichidarea de la 01 septembrie 2022 a Instituției Publice Gimnaziul 

Iordanovca (IDNO _____________) ca urmare a încetării activităţii din lipsa de 

elevi şi cadre didactice. 
 

3. Direcția învățământ general Basarabeasca (dna Ecaterina Pascal) va întreprinde 

următoarele măsuri: 

-- va institui comisia de inventariere a patrimoniului/bunurilor materiale aflate în 

gestiunea IP Gimnaziul Iordanovca cu scopul de a verifica prezenţa, starea şi 

posibilitatea transmiterii acestora la balanţa altor instituţii de învăţământ din raion; 

-- va prelua la păstrare documentaţia de evidenţă a situaţiei academice a elevilor 

din Gimnaziul Iordanovca, inclusiv actele interne emise de organele de conducere 

a Gimnaziului; 

-- va asigura întreprinderea măsurilor în vederea radierii din Registrul de Stat a IP 

Gimnaziul Iordanovca în termen de până la 30 septembrie 2022. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui 

raionului Basarabeasca pe probleme sociale, dl Ion Popov.  
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5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor 

locale cu dreptul de atac la Judecătoria Cimișlia în condițiile și termenii prevăzuți 

de Codul Administrativ, se aduce la cunoștință publică prin intermediul paginei 

oficiale a Consiliului raional www.basarabeasca.md și totodată se comunică prin 

transmiterea copiilor: 

- Vicepreședintelui raionului Basarabeasca pe probleme sociale; 

- Direcției învățământ general Basarabeasca; 

- Primăriei satului Iordanovca. 
 

 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                          _______________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie 2022                                                                                nr. 04/05 
 

Cu privire la măsurile de pregătire a economiei  

şi sferei sociale a raionului Basarabeasca pentru  

activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 
 

În scopul întreprinderii măsurilor de pregătire a economiei şi a sferei sociale a 

raionului  pentru activitatea ritmică şi eficientă în sezonul rece 2022-2023, ţinând cont 

de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 489 din 10 august 2015 (MO nr. 213-

222/2015 art.558), având în vedere măsurile de prevenire și atenuare a impactului 

crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătire pentru 

perioada sezonului de încălzire 2022-2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

606 din 24 august 2022 (MO nr. 267-273/26.08.2022 art.678), în temeiul art. 4 alin. 

(3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (MO nr. 29-

31/2007 art.91), art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 46 din Legea nr. 436/2006 (MO nr. 32-

35/2007 art.116) privind administraţia publică locală, Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 

1. Se instituie Comisia pentru organizarea, monitorizarea şi controlul  pregătirii  la 

timp, către sezonul de toamnă-iarnă 2022-2023 a economiei şi a sferei sociale a 

raionului, în următoarea componenţă: 

Preşedintele Comisiei 

Piotr Pușcari      -- preşedinte  al   raionului Basarabeasca 

Vicepreşedintele Comisiei 

Petru Scutari       -- vicepreşedinte al  raionului pe  probleme economice 

                            Secretarul Comisiei 

Egor Nichita        -- şef  al Secţiei Economie, Construcții și dezvoltarea                                                       

                                  teritoriului  

Membrii Comisiei: 

Ion Popov            -- vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale 

Nina Rusu            -- specialist principal al Secţiei Economie, Construcții și  

                                  dezvoltarea teritoriului 

Ecaterina  Pascal --şef adjunct al Direcţiei învăţământ general Basarabeasca  

Mihail Martînov  -- şef  interimar al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei 

Maria  Muntean  -- şef adjunct al Direcţiei finanţe 

Iurie Javgurean   -- şef, sectorul Basarabeasca a SA „Drumuri Cimişlia” 

Natalia Arnaut    -- şef  al IMSP Centrul de Sănătate  Basarabeasca                                 

Ivan Secov            – director  interimar al IMSP Spitalul raional Basarabeasca 
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Iurie Bursuc         -- şef al Inspectoratului de Poliţie Basarabeasca 

Olga Baciu            –  şef  al Secției cultură 

Petru Tichem        –  director al filialei Basarabeasca a SRL „Cimişlia-Gaz” 

Nina Capsamun –  şef al Nodului căii ferate staţia Basarabeasca 

Denis Mîţa            – inspector superior, Serviciul teritorial Comrat al   

                                  Departamentului Supraveghere energetică al ANRE 

Ion Catană          -- șef al Secţiei Situații Excepționale 

Oleg Cebotari     –  șef de direcție al Centrului de Sănătate Publică Hîncești 

Anatolie Rusu     -- şef -interimar al  ÎM „Gospodăia comunal-locativă”  

Tatiana Donici   --  şef al  ÎM „Apă-Canal  Basarabeasca”                 

Mihni Grigore   –  şef al  ÎM   „Acva-sistem Basarabeasca” 
 

Notă:Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor de muncă, 

atribuţiile acestora în cadrul Comisiei vor fi preluate imediat şi  exercitate de persoanele nou-

desemnate în funcţiile respective, fără adoptarea, de către Consiliul raional, a unei noi decizii în 

acest sens. 
 

2. Comisia creată va întreprinde următoarele măsuri:  
a) va elabora şi va aproba, în termen de  până la 30.09.2022 un plan  de măsuri  cu 

privire la pregătirea din timp pentru buna funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 

2022-2023 a instituţiilor şi a obiectelor subordinate, inclusiv și a măsurilor de 

prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării 

gazelor naturale (acordându-se prioritate obiectelor de menire socială, cu întocmirea 

graficelor de reparare a utilajului şi a instalaţiilor energetice, a centralelor şi a 

reţelelor termice, inclusiv a sistemelor interioare de încălzire a încăperilor şi a 

clădirilor gestionate, precum şi de procurare a combustibilului) şi va asigura 

executarea lor; 

b) va examina, cel puţin o dată pe lună, în cadrul şedinţelor de lucru sarcinile privind 

pregătirea obiectelor şi a sistemelor de alimentare cu căldură și energie electrică, de 

aprovizionare cu apă şi de canalizare ale întreprinderilor gospodăriei comunale, 

fondului locativ, precum şi ale instituţiilor bugetare din raion;  

c) va asigura un control permanent şi riguros asupra rezervelor de 

combustibil rămase din sezonul trecut şi asupra consumului de resurse energetice şi gaz,  

în vederea economisirii la maximum a acestora în sezonul care vine; 

d)  va asigura controlul asupra executării de către instituţiile bugetare din raion a 

contractelor încheiate cu furnizorii de resurse energetice şi întreprinderile  prestatoare 

de servicii comunale pe anul 2022, în limitele alocaţiilor prevăzute, precum şi 

înregistrarea contractelor de achiziţie a resurselor energetice, în limitele alocaţiilor 

prevăzute pe anul 2023; 

e) va asigura, după caz, posibilitatea conectării la reţeaua termică, înainte de  

începutul oficial al sezonului rece, a instituţiilor medicale, şcolare şi preşcolare din 

raion, la solicitarea acestora şi în funcţie de temperatura aerului; 

f)  va asigura instalarea şi pregătirea pentru funcţionarea, în sezonul rece, a surselor 

autonome (sau de rezervă) de energie electrică la obiectele de importanţă vitală, inclusiv 

la obiectele deconectarea cărora de la reţea este interzisă; 

g) va organiza executarea lucrărilor de reparaţie a acoperişurilor,  a cazangeriilor, a 

punctelor autonome termice, a sistemelor de încălzire a clădirilor, a acoperişurilor 



 
 

obiectelor de menire socio-culturală şi a blocurilor locative cu susţinerea proprietarilor şi 

a agenţilor economici; 

h)  va asigura, până la 15.10.2022, efectuarea de către conducătorii       

organizaţiilor bugetare a inventarierii obiectelor şi încăperilor din gestiune, în    
vederea optimizării cheltuielilor financiare, selectării şi excluderii de la balanţa  

energetică a celor neutilizate. 

3. Secţia Economie, Construcții și dezvoltarea teritoriului: 

a) va prezenta, în termen de până la 04 octombrie 2022, Planul de măsuri elaborat 
de Comisia raională prevăzut în pct. 2 lit. a) din prezenta decizie în  adresa 
autorităţilor publice centrale stipulate în pct. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 
489/2015; 
b) în colaborare cu autorităţile centrale de resort, va contribui la micşorarea 
cheltuielilor  pentru energie şi resurse energetice prin implementarea proiectelor 
privind sporirea eficienţei energetice la obiectele de menire social-culturală şi 
blocurile locative aflate în gestiune; 

c)  va monitoriza, în baza Planului de măsuri, necesităţile de resurse energetice 

pentru instituţiile  bugetare şi autorităţile publice din raion; 

d) va monitoriza toate acțiunile prevăzute în Planul de măsuri, va întocmi și prezenta 

pentru aprobare consiliului raional o notă informativă privind nivelul pregătirii 

economiei și sferei sociale pentru perioada rece a anului 2022-2023; 

e) va monitoriza prezenţa şi starea tehnică a  contoarelor de evidenţă a   consumului 

de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă, instalate la reţelele  

respective ale instituţiilor raionale, precum şi va asigura controlul funcţionării 
corecte a acestora cu atragerea, în aceste scopuri, pe lângă alocaţiile bugetare, a  

mijloacelor financiare extrabugetare şi a celor   de la contul  cu destinaţie specială; 
f) în comun cu primăria or. Basarabeasca, va evalua posibilitatea îmbunătăţirii   
activităţii ÎM „Gospodăria  Comunal-Locativă Basarabeasca”, ÎM ,,Acva-
Basarabeasca și ÎM „Apă-Canal”, prezentând Consiliului orăşenesc propuneri 
concrete; 
g) va monitoriza efectuarea lucrărilor de deservire tehnică a sistemelor interne    
inginereşti ale instituţiilor raionale din subordine şi va asigura, în caz de    necesitate, 
încheierea de către acestea a contractelor cu furnizorii de energie termică, electrică   şi 
gaze naturale, precum şi cu alţi prestatori de servicii comunale; 

h) va coordona pregătirea și depozitarea cantităților necesare de materiale 

antiderapante; 

i) în comun cu APL va asisura pregătirea pentru activitatea  în condiții de iarnă a 

mecaniazmelor și utilajelor speciale pentru deszăpezirea și combaterea ghețușului pe 

drumurile publice locale. 

4. Inspectoratul raional de poliţie, în comun cu factorii de decizie abilitaţi va întreprinde  

în perioada respectivă, toate măsurile posibile de contracarare a delapidărilor de 

energie, combustibil şi materiale pentru acest sezon, iar în  caz de furt – va 

asigura aplicarea, conform legislaţiei, a pedepsei cuvenite agenţilor economici şi 

persoanelor fizice vinovate. 
5. Direcţia finanţe: 

a) va repartiza până la 10% din mijloacele virate la contul trezorerial cu destinaţie 

specială pentru  pregătirea instituţiilor bugetare ale raionului către sezonul rece 2022-2023, 



 
 

în conformitate cu bugetul aprobat; 

b) va asigura virarea zilnică la contul trezorerial cu destinaţie specială cel puţin 20% 

din veniturile acumulate în bugetul raionului, sumă din care va fi efectuată  

finanţarea cheltuielilor pentru procurarea la timp şi formarea stocurilor de 

combustibil, achitarea datoriilor formate, în limitele alocaţiilor preconizate în buget, 

precum şi pentru pregătirea obiectelor gestionate pentru perioada de toamnă-iarnă 

2022-2023, conform deciziilor autorităţilor administraţiei publice locale. 

6.Comisia pentru toamnă-iarnă 2022-2023: 

a) în comun cu primăriile din teritoriu şi în colaborare cu Comisia     guvernamentală de 

resort, precum şi în conformitate cuHotărârea respectivă a Guvernului,va informa amplu 

şi sistematic, până la data de 10 a fiecărei luni, autorităţile administraţiei centrale, 

inclusiv Guvernul Republicii Moldova, despre mersul pregătirii economiei şi 

sferei sociale a raionului către sezonul rece; 

b) se va întruni până în luna octombrie în şedinţă specială, la care va fi apreciat gradul de 

pregătire a obiectelor şi sistemelor de alimentare cu căldură, aprovizionare cu apă şi 

canalizare din cadrul raionului, o atenţie deosebită acordându-li-se instituţiilor bugetare 

din sistemul educaţional şi fondului locativ. 

7.Se aprobă: 

- Lista instituţiilor din raion, care nu vor fi deconectate de la reţelele electrice şi 

termice (anexa nr. 1); 

- Lista instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală pentru raion, care pot fi 

deconectate de la reţelele electrice şi termice numai după coordonarea cu 

preşedintele raionului (anexa nr. 2);  

- Regulamentul privind gestionarea mijloacelor contului  trezorerial cu destinaţie 

specială de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în  perioada 

de toamnă-iarnă 2022-2023 (anexa nr. 3). 

8. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice de nivelul întâi din raion  să 

instituie comisii similare la nivel de oraş, comună, sat cu stabilirea modului de 

activitate şi atribuţiile acestora, precum şi întreprinderea măsurilor la nivel de autoritate 

publică privind pregătirea sferei sociale şi a localităţii în ansamblu pentru perioada de 

toamnă-iarnă 2022-2023,  prevăzute în pct. 2 al  Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 489 din  10.08.2015.  

9. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa instituţiilor raionale, autorităţilor 

publice locale de nivelul I, precum şi la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina 

oficială a Consiliului raional: www.basarabeasca.md. 

 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                          _______________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                                 Gheorghe LIVIŢCHI 
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                                                                                                                    Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului raional 

nr.04/05 din 23.09.2022 

 

L I S T A 

instituţiilor din raion care nu vor fi deconectate de la reţelele 

electrice şi termice 

 

1. Inspectoratul Raional de Poliţie 

2. Serviciul de asistenţă medicală urgentă 

3.  Instituţiile de asistenţă medicală primară 

4.  Spitalul raional 

5.  Sectorul Poliţia Frontieră Basarabeasca 

6.  Staţiile de captare a apei potabile, de pompare, evacuare şi  tratare/epurare a    

     acesteia 

 
 
 

 

                                                                                                                    Anexa nr. 2 
la decizia Consiliului raional 

nr.04/05 din 23.09.2022 

 

 

L I S T A 

instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală pentru 

raion, care pot fi deconectate de la reţelele electrice şi termice numai 

după coordonarea cupreşedintele raionului 

 

1. Consiliul raional Basarabeasca 

2. Secţia situaţii excepţionale (Unitatea de pompieri şi salvatori) 

3. Centrul de sănătate publică Basarabeasca 

4. Secţia administrativ-militară 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 



 
 

                                                                                                                    

                                                                                                                    Anexa nr. 3 
la decizia Consiliului raional 

nr.04/05 din 23.09.2022 
 

REGULAMENT 

privind gestionarea mijloacelor contului trezorerial cu destinaţie specială de 

pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de 

toamnă-iarnă 2022-2023 

1. Regulamentul privind gestionarea mijloacelor contului trezorerial cu 

destinaţie specială de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru 

activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 (în continuare – Regulament) 

stabileşte principiile de formare şi de gestionare a mijloacelor contului trezorerial cu 

destinaţie specială, destinate pentru achitarea datoriilor instituţiilor finanţate de la 

bugetul de stat faţă de întreprinderile complexului energetic şi cele prestatoare de 

servicii, pentru procurarea la timp a resurselor energetice, a materialelor şi a utilajelor 

necesare şi pentru pregătirea obiectelor în vederea funcţionării stabile în perioada de 

toamnă-iarnă 2022-2023. 

2. Contul nominalizat este deschis la Trezoreria Teritorială Basarabeasca.  

3. Trezoreria teritorială  va vira zilnic la contul menţionat la punctul 2 din 

prezentul Regulament suma mijloacelor financiare destinată pentru achitarea 

cheltuielilor aferente complexului energetic şi sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare, calculată în baza ordinelor de plată prezentate de către instituţiile publice 

în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. 

4. Se stabileşte că mijloacele acumulate la contul trezorerial cu destinaţie 

specială vor fi utilizate pentru achitarea datoriilor instituţiilor finanţate de la bugetul 

de stat, în limitele alocaţiilor bugetare prevăzute în planurile de finanţare ale 

executorilor de buget, pentru următoarele cheltuieli: 
 

222110 – energie electrică; 

222120 – gaze; 

222130 – energie termică; 

222140 – apă şi canalizare; 

222500 – servicii de reparaţii curente; 

311120 – reparaţii capitale ale clădirilor; 

318120 – reparaţii capitale ale altor mijloace fixe; 

319200 – investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie; 

331000 – combustibil, carburanţi şi lubrifianţi. 
 

5.Direcţia finanţe: 

- va executa deciziile Comisiei speciale, conform prevederilor prezentului  Regulament;  

- va prezenta periodic Comisiei speciale informaţii privind virarea mijloacelor la  

contul special; 

- va prezenta periodic Comisiei speciale informaţii privind utilizarea  mijloacelor  şi    

soldul disponibil la cont, precum şi informaţii privind soldurile alocaţiilor  bugetar pe  

articolele şi alineatele specificate în punctul 4 al prezentului Regulament. 
 



 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA 
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail:consiliul@basarabeasaca.md 

proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 

 

din 23 septembrie  2022                                                                                nr. 04/06 

 

Cu privire la dispoziţia preşedintelui  

raionului nr. 84p din 13.06.2022 
 

 Având în vedere că, în perioada dintre şedinţele Consiliului raional, a apărut 

necesitatea de numire în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei 

publice de conducere vacante de şef al Serviciului agricultură, relaţii funciare şi 

cadastru, emiterea în acest sens de către preşedintele raionului a dispoziţiei 

respective, care urmează a fi adusă în mod obligatoriu la cunoştinţa Consiliului 

raional în şedinţa sa imediat următoare, ţinând cont de prevederile art. 43 alin. (1) lit. 

n), art. 53 alin. (2)  din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO 

nr.32-35/2007 art. 116), Consiliul raional Basarabeasca 

 

D E C I D E: 

 

Punct unic: Se ia act şi se susţine dispoziţia preşedintelui raionului 

Basarabeasca nr. 84p din 13.06.2022 „Cu privire la numirea în funcţia publică 

vacantă”, prin care dl Ivan Catană a fost numit pe bază de concurs în funcţia publică 

de conducere vacantă de şef al Serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru, 

începând cu 13 iunie 2022 (copia dispoziţiei se anexează). 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                          _________________                                               

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

raional Basarabeasca                                                             Gheorghe LIVIŢCHI    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA             

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

 proiect   

 DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
din 23 septembrie  2022                                                                                 nr. 04/07 

 

Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate  

prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 75 din 30.08.2022 

 

 Având în vedere faptul că, în perioada dintre şedinţele Consiliului raional, prin 

dispoziţia preşedintelui raionului Basarabeasca au fost alocate mijloace financiare din 

Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru acordarea ajutoarelor unice 

persoanelor socialmente-vulnerabile din raion, necesitatea aprobării acestor cheltuieli 

de către Consiliul raional, în temeiul art. 43 alin. (2), art. 46 al Legii nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), cu modifiările 

ulterioare, având la bază avizul Comisiei consultative de specialitate pentru 

economie, buget şi finanţe, Consiliul raional Basarabeasca, 
 

D E C I D E: 
 

1. Se aprobă cheltuielile efectuate prin dispoziţia preşedintelui raionului 

Basarabeasca nr. 75 din 30 august 2022 “Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”, conform anexei la prezenta 

decizie. 

 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al 

Actelor Locale şi urmează a fi adusă la cunoştinţă publică prin intermediul paginii 

oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md. 

 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                         _______________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                           Gheorghe LIVIŢCHI   
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Anexă 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                                                                   nr. 04/07 din 23.09.2022                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

Cheltuielile efectuate prin dispoziţia preşedintelui raionului 

din Fondul de rezervă al Consiliului rational Basarabeasca 

 

Nr. 

d/o 

Beneficiarul Domiciliul Scopul Suma 

alocată 

(lei) 
I. Dispoziţia nr. 75 din 30 august 2022 

1.   Ajutor material pentru 

tratament medical 

 

2.   Ajutor material pentru 

tratament medical  

 

3.   Ajutor material pentru 

tratament medical şi procurarea 

medicamentelor 

 

4.   Ajutor material pentru situaţia 

grea familiară 

 

5.   Ajutor material pentru 

tratament medical  

 

 

 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                           Gheorghe LIVIŢCHI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 
tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: bascon@mail.ru 

proiect  

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
din 23 septembrie 2022                                                                                   nr. 04/08 
 

Cu privire la numirea şefului  

IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca 
 

 Luând în considerare necesitatea desemnării conducătorului IMSP Centrul de 

Sănătate Basarabeasca, al cărei fondator este Consiliul raional, în baza prevederilor 

pct.18 din Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a directorilor 

instituţiilor medico-sanitare publice autonome de nivel local „Centrul de Sănătate”, 

aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 06/14 din 13.09.2013, în temeiul 

prevederilor art.art. 54, 55 şi 56 din Codul Muncii nr. 154/2003 (MO nr. 159-162 

art.648), cu modificările ulterioare, ţinând cont de rezultatele concursului expuse în 

procesul-verbal al Comisiei raionale de concurs nr. 2 din 10 iunie 2022, în 

conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. n) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală (MO nr. 32-35 art.116), Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 
 

1. Se numeşte, pe bază de concurs, în funcţie de şef al IMSP Centrul de Sănătate 

Basarabeasca, dna Natalia Arnaut, pe un termen de 5 (cinci) ani, începând cu 23 

septembrie 2022. 
 

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puşcari cu dreptul 

de a încheia contractul de management al instituţiei medico-sanitare publice, pe o 

durată de 5 (cinci) ani, cu şeful IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca în 

conformitate cu contractul-tip, aprobat de Guvern. 
 

3. Prezenta decizie poate fi atacată în Judecătoria Cimişlia în condiţiile şi termenii 

prevăzuţi de Codul Administrativ nr. 116/2018. 
 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor 

Locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanei vizate, la cunoştinţa Ministerului 

Sănătăţii al Republicii Moldova, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul 

paginii oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md. 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                     __________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

mailto:bascon@mail.ru
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raional  Basarabeasca                                                       Gheorghe LIVIŢCHI 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 
tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: bascon@mail.ru 

proiect  

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
din 23 septembrie 2022                                                                                nr. 04/09 
 

Cu privire la numirea şefului  

IMSP Centrul de Sănătate Başcalia 
 

 Luând în considerare necesitatea desemnării conducătorului IMSP Centrul de 

Sănătate Başcalia, al cărei fondator este Consiliul raional, în baza prevederilor pct.18 

din Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a directorilor 

instituţiilor medico-sanitare publice autonome de nivel local „Centrul de Sănătate”, 

aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 06/14 din 13.09.2013, în temeiul 

prevederilor art.art. 54, 55 şi 56 din Codul Muncii nr. 154/2003 (MO nr. 159-162 

art.648), cu modificările ulterioare, ţinând cont de rezultatele concursului expuse în 

procesul-verbal al Comisiei raionale de concurs nr. 2 din 10 iunie 2022, în 

conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. n) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală (MO nr. 32-35 art.116), Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 
 

1. Se numeşte, pe bază de concurs, în funcţie de şef al IMSP Centrul de Sănătate 

Başcalia, dl Vladimir Diacov, pe un termen de 5 (cinci) ani, începând cu 23 

septembrie 2022. 

 

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puşcari cu dreptul 

de a încheia contractul de management al instituţiei medico-sanitare publice, pe o 

durată de 5 (cinci) ani, cu şeful IMSP Centrul de Sănătate Başcalia în conformitate cu 

contractul-tip, aprobat de Guvern. 
 

3. Prezenta decizie poate fi atacată în Judecătoria Cimişlia în condiţiile şi termenii 

prevăzuţi de Codul Administrativ nr. 116/2018. 
 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor 

Locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanei vizate, la cunoştinţa Ministerului 

Sănătăţii al Republicii Moldova, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul 

paginii oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md. 

 
 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                     __________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

mailto:bascon@mail.ru
http://www.basarabeasca.md/


 
 

raional  Basarabeasca                                                       Gheorghe LIVIŢCHI 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 
tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: bascon@mail.ru 

proiect  

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
din 23 septembrie 2022                                                                                nr. 04/10 
 

Cu privire la numirea şefului  

IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia 
 

 Luând în considerare necesitatea desemnării conducătorului IMSP Centrul de 

Sănătate Sadaclia, al cărei fondator este Consiliul raional, în baza prevederilor pct.18 

din Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a directorilor 

instituţiilor medico-sanitare publice autonome de nivel local „Centrul de Sănătate”, 

aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 06/14 din 13.09.2013, în temeiul 

prevederilor art.art. 54, 55 şi 56 din Codul Muncii nr. 154/2003 (MO nr. 159-162 

art.648), cu modificările ulterioare, ţinând cont de rezultatele concursului expuse în 

procesul-verbal al Comisiei raionale de concurs nr. 2 din 10 iunie 2022, în 

conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. n) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală (MO nr. 32-35 art.116), Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 
 

1. Se numeşte, pe bază de concurs, în funcţie de şef al IMSP Centrul de Sănătate 

Sadaclia, dna Svetlana Niculiţă, pe un termen de 5 (cinci) ani, începând cu 23 

septembrie 2022. 

 

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puşcari cu dreptul 

de a încheia contractul de management al instituţiei medico-sanitare publice, pe o 

durată de 5 (cinci) ani, cu şeful IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia în conformitate cu 

contractul-tip, aprobat de Guvern. 
 

3. Prezenta decizie poate fi atacată în Judecătoria Cimişlia în condiţiile şi termenii 

prevăzuţi de Codul Administrativ nr. 116/2018. 
 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor 

Locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanei vizate, la cunoştinţa Ministerului 

Sănătăţii al Republicii Moldova, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul 

paginii oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md. 
 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                     __________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional  Basarabeasca                                                       Gheorghe LIVIŢCHI 

mailto:bascon@mail.ru
http://www.basarabeasca.md/


 
 

                                                     

REPUBLICA MOLDOVA 

 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA             

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

 proiect  

 DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
din 23 septembrie  2022                                                                                  nr. 04/11 
 

Cu privire la transmiterea transportului sanitar 
 

 Examinând demersul şefului IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca nr. 403-

01/01-17 din 25 august 2022 privind transmiterea transportului sanitar de la balanţa 

IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca la balanţa IMSP Spitalul raional 

Basarabeasca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 523/1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (MO nr. 124-125/1999 

art.611,) cu modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

901/2015 (MO nr. 1/2016 art.02), cu modificările ulterioare, în temeiul art. 43 alin. 

(1) lit. c), art. 46 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 

32-35/2007 art. 116), Consiliul raional Basarabeasca, 

D E C I D E: 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, de la balanţa IMSP Centrul de Sănătate 

Basarabeasca la balanţa IMSP Spitalul raional Basarabeasca, a transportului 

sanitar de model ____, a/f 2002, nr. motorului _________, caroseria 

______________, n/î _________, culoarea GRI. 

2. Directorul interimar al IMSP Spitalul raional Basarabeasca, dl Ivan Secov, în 

conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, va asigura primirea mijlocului de 

transport indicat în pct. 1 al prezentei decizii, luarea la evidenţă contabilă şi 

exploatarea acestuia conform destinaţiei. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama vicepreşedintelui 

raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor 

Locale şi urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor cointeresate, precum şi la 

cunoştinţă publică prin intermediul paginei oficiale a Consiliului raional: 

www.basarabeasca.md. 
 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                         ______________ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

raional Basarabeasca                                                           Gheorghe LIVIŢCHI  
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

 

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 

 
din  23 septembrie 2022             nr. 04/12 

Cu privire la încorporarea, în octombrie 2022 – ianuarie 2023,  

în rândurile Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă)  

ale Republicii Moldova, a cetăţenilor  născuţi în anii 1995-2005 
 

        În conformitate cu Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor 

pentru apărarea Patriei (MO nr. 137-138/2002 art. 1054), Legea nr. 156/2007 cu 

privire la serviciul de alternativă (MO nr. 141-145/2007 art. 591), Regulamentul cu 

privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen 

redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2005 (MO nr. 113-116/2002 art. 

937), Regulamentul privind activitatea administrativ-militară, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 77/2001 (MO nr. 14-15/2001 art. 113), precum şi 

Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

897/2003 (MO nr. 167-169/2003 art. 953), în scopul îndeplinirii de către primăriile 

din raion a sarcinii de încorporare, Consiliul raional Basarabeasca 
 

D E C I D E: 

1. Se aprobă componenţa Comisiei raionale pentru încorporarea recruţilor în 

următoarea componenţă:      

Preşedintele Comisiei 

Ion Popov            – vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale 

Vicepreşedintele Comisiei  

Gheorghe Dones – maior, şef al Secţiei administrativ-militară Basarabeasca                               

Secretarul Comisiei: 

Doina Miţa          – specialist al Secţiei administrativ-militară  

Membrii Comisiei: 

Ana Tîşchevici    – preşedintele Comisiei medico-militare a raionului 

                                Basarabeasca 

        Iurie Bursuc      – şef al Inspectoratului de Poliţie Basarabeasca 

        Nina Trifanov   -- specialist principal al Direcţiei învăţământ general 

         

Dublorii componenţei Comisiei: 

Preşedintele Comisiei 

mailto:consiliul@basarabeasca.md


 
 

Vasile Baciu          – şef al Secţiei administraţie publică 

Vicepreşedintele Comisiei  

Ghenadi Sebov      – specialist superior al Secţiei administraţie publică  

Secretarul Comisiei 

        Andrei Trifanov    – specialist al Secţiei administrativ-militară                                      

                                               Membrii Comisiei: 

        Claudia Urdea      – medic-terapeut, preşedintele Comisiei medico- 

                                        militare a raionului Basarabeasca 

        Angela Nicolaeva – şef SP al Secţiei securitate publică a IP                                    

Ecaterina Pascal  -- şef adjunct al Direcţiei învăţământ general                                                                                                         
    

2. Se stabileşte că Comisia îşi va desfăşura activitatea de la 26.09.2022 până  

la 31.01.2023.                   

3. Efectivul Secţiei administrativ-militare, în comun cu primarii localităţilor 

din raion şi cu persoanele responsabile de evidenţa militară, vor verifica starea 

familială a recruţilor, pentru a evidenţia persoanele care au dreptul de a-şi 

satisface serviciul militar în termen sau pot beneficia de amânarea termenului de 

încorporare în serviciul militar în termen. 

4. Primarii, în conformitate cu graficul stabilit, vor asigura prezenţa la Comisia 

medico-militară a tuturor cetăţenilor născuţi în anii 1995-2005.  

     Sarcina primăriilor conform resurselor de încorporare este următoarea: 

Abaclia          – 3 

Basarabeasca – 4 

Başcalia        –  3 

Sadaclia        –  3 

Iordanovca    –  1 

Carabetovca  –  2 

Iserlia            – 1 

5. Primarii oraşului, satelor (comunei) răspund personal pentru pregătirea şi 

îndeplinirea sarcinii de încorporare în FA RM a cetăţenilor în baza resurselor ce 

stau la evidenţă. 

6. Tratamentul în caz de necesitate şi examinarea medicală suplimentară a 

recruţilor vor fi efectuate de instituţiile medicale raionale până la 31.01.2023. 

7. Directorul interimar al IMSP „Spitalul Raional Basarabeasca”  va repartiza, 

pentru perioada activităţii Comisiei raionale de încorporare, medici-specialişti şi 

surori medicale, care vor efectua testarea medicală a tinerilor conform graficului 

elaborat de către Secţia administrativ-militară Basarabeasca, şi va asigura 

funcţionarea cu stricteţe a laboratorului de analize şi a cabinetelor de radiografie şi 

cardiografie, va rezerva în perioada încorporării, în scopul tratării staţionare a 

recruţilor în spitalul raional,  6 paturi. 

8. Se aprobă componenţa Comisiei raionale pentru efectuarea testării medicale 

a recruţilor. 

Componenţa de bază: 

Membrii Comisiei: 

Ana Tîşchevici     -- terapeut 

Stanislav Sandu    -- chirurg 



 
 

Valentina Beril     – oftalmolog 

          Dumitriţa Baciu    – stomatolog 

          Fiodor Arnaut       – neurolog 

Ghenadie Bazatin – dermatolog 

Galina Topalo      – otorinolaringolog  

Ludmila Nichita   – psihiatru 

                                         Dublorii membrilor Comisiei: 

Claudia Urdea   – terapeut 

Stanislav Sandu -- chirurg 

Valentina Beril  – oftalmolog 

Nicolae Tolmaci– stomatolog 

Victor Belous    – neurolog 

Ana Tîşchevici  – dermatolog 

Galina Topalo   – otorinolaringolog  

Natalia Gurin    – psihiatru 

          Surori medicale – 4 

9. Se stabileşte că medicii şi surorile medicale, încadraţi în activitatea Comisiilor, 

sunt degrevaţi de atribuţiile de serviciu în perioada 26.09.2022 – 31.01.2023, 

păstrându-li-se locurile de muncă şi salariile medii lunare. 

10. Se obligă poliţia municipală ca, în comun cu primăriile din raion, să acorde  

Comisiei de recrutare-încorporare tot sprijinul necesar pentru identificarea şi 

asigurarea prezenţei la examenul medical, a cetăţenilor apţi de serviciul militar în 

termen. 

11. Se stabileşte că achitarea plăţilor pentru testarea medicală se va efectua din 

contul bugetului raional  pe măsura prezentării de către IMSP Spitalul raional a 

actelor justificative. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                          _________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 
 



 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Proiect   
 

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din   23 septembrie  2022                                                                               nr. 04/13 
 

Cu privire la desfăşurarea, în anul 2023,  

în raionul  Basarabeasca,  a  controlului  

medical şi la trecerea în evidenţa militară  

a tinerilor născuţi în anul 2007 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei (MO nr. 137-138/2002 art. 1054), precum şi în 

baza Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

897/2003 (MO nr. 167-169/2003 art. 953), Consiliul raional Basarabeasca  
 

D E C I D E: 

1. Se instituie Comisia raională pentru trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi 

în anul 2007, în următoarea componenţă: 

Preşedintele Comisiei 

Ion Popov             – vicepreşedinte al  raionului pe probleme sociale 

Vicepreşedintele Comisiei 

Gheorghe Dones –  şef  al Secţiei administrativ-militare Basarabeasca                                    

Secretarul Comisiei 

Doina Mîţâ           -- specialist al Secţiei administrativ-militare Basarabeasca                          

Membrii Comisiei: 

Ana Tîşchevici      – preşedintele Comisiei medico-militare a raionului    

Iurie Bursuc         – şef al Inspectoratul Raional de Poliție 

Nina Trifanov       – specialist principal al Direcţiei învăţământ general 

 

Dublorii membrilor Comisiei: 

Preşedintele Comisiei 

Vasile Baciu         – şef al Secției administrație publică                                     

Vicepreşedintele Comisiei 

Ghenadie Sebov  – specialist superior al Secţiei administrație publică                                     

Secretarul Comisiei 

 Andrei Trifanov – specialist  al Secţiei administrativ-militare 

Membrii Comisiei: 

 Ana Tîşchevici    – preşedintele Comisiei medico-militare a raionului    
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 Angela Nicolaeva  – şef al Secţiei securitate publică a IP                                      

 Ecaterina Pascal    – şef adjunct al Direcţiei învăţământ general 

2. Se aprobă componenţa Comisiei raionale pentru efectuarea testării medicale a     

     recruţilor: 

Membrii Comisiei medico-militare: 

Ana Tîşchevici        – terapeut 

Valentina Beril      –  oftalmolog  

Stanislav Sandu     – chirurg 

     Dumitriţa Baciu    –  stomatolog 

     Fiodor Arnaut          –  neurolog 

Gheorghe Bazatin  -- dermatolog 

Galina Topalo        –  otorinolaringolog 

Ludmila Nichita     –  psihiatru 

Dublorii membrilor Comisiei: 

Claudia Urdea           -- terapeut 

Stanislav Sandu        -- chirurg 

Valentina Beril          – oftalmolog 

Nicolae Tolmaci        – stomatolog 

Victor Belous             – neurolog 

Ana Tîşchevici           – dermatolog 

Galina Topalo            – otorinolaringolog 

Natalia Gurin             – psihiatru 

Surori medicale          -- 4 

 

3. Se stabileşte că, Comisia raională pentru trecerea în evidenţa militară şi 

examinarea medicală a tinerilor născuţi în anul 2007 îşi va desfăşura activitatea 

conform graficului stabilit. Tratamentul şi examinarea suplimentară a tinerilor vor fi 

efectuate de către instituţiile raionale conform aceluiaşi grafic. 

4. Primăriile localităţilor din raion, vor asigura în conformitate cu graficul stabilit, 

prezenţa tuturor tinerilor născuţi în anul 2007 la Comisia pentru testarea medicală. 

5. Efectivul Secţiei administrativ-militare Basarabeasca, va acorda spriginul necesar 

pentru menţinerea disciplinei şi ordinii pe parcursul activităţii Comisiei în vederea 

evidenţei militare a tinerilor născuţi în anul 2007. 

6. Directorul interimar al IMSP „Spitalul Raional Basarabeasca”: 

◼ va repartiza în perioada activităţii Comisiei medici-specialişti şi surori 

medicale care vor efectua testarea medicală a tinerilor conform graficului; 

◼ va asigura cu stricteţe funcţionarea laboratorului de analiză şi a cabinetelor de 

radiografie şi cardiografie; 

◼ va rezerva, în perioada trecerii în evidenţă militară, în Spitalul raional 

Basarabeasca, câte 6  paturi, în scopul  tratării staţionare a tinerilor; 

◼ va asigura testarea medicală a tinerilor din raionul Basarabeasca. 

7. Medicii şi surorile medicale încadrate în activitatea Comisiei vor fi degrevaţi de la 

obligaţiunile de serviciu, păstrându-li-se locurile de muncă şi salariile medii lunare. 

8. Inspectoratul Raional de Poliţie, Secţia administrativ-militară vor acorda suportul 

necesar la efectuarea trecerii în evidenţa militară, la executarea controlului asupra 



 
 

modului în care tinerii respectă regulile de evidenţă militară, la căutarea, descoperirea 

şi reţinerea tinerilor care se eschivează de la evidenţa militară. 

9. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui 

Comisiei, dl Ion Popov şi şefului Secţiei administrativ-militare, maior Gheorghe 

Dones. 

 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                    _________________ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

Raional Basarabeasca                                                                               Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Proiect   

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  23 septembrie  2022                                                                                  nr. 04/14 
 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu  

Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare copil” 
 

Dând curs scrisorii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii 

Moldova nr. 10/1862 din 03 iunie 2022, având la bază demersul şefului interimar al 

Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei nr. 558/22 din 25 iulie 2022, în 

temeiul art. 43 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 46 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 

privind administrația publică locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), Consiliul raional 

Basarabeasca 

D E C I D E: 

 

1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Basarabeasca și Asociația 

Obștească „Parteneriate pentru fiecare copil”, conform anexei. 

 

2. Se împuternicește preşedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Pușcari cu dreptul 

de a semna Acordul de colaborare încheiat între Consiliul raional Basarabeasca și 

Asociația Obștească „Parteneriate pentru fiecare copil”. 
 

3. Se desemnează Direcția asistență socială și protecție a familiei (dl Mihail 

Martînov) responsabilă pentru implementarea prezentului Acord de colaborare. 
 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama vicepreședintelui 

raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov. 

 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 

locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa instituţiilor cointeresate, precum şi la 

cunoștință publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: 

www:basarabeasca.md. 
 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului raional  Basarabeasca                                            ______________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul  Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                  Gheorghe LIVIŢCHI                                                                                                      
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                                                                        Anexă 

                                                                                                         la decizia Consiliului raional 

                                                                                                   nr. 04/14 din 23.09.2022 

 

ACORD DE COLABORARE 

PĂRȚILE SEMNATARE ALE ACORDULUI: 

1. Consiliul raional Basarabeasca, reprezentat de președintele raionului, dl Piotr Pușcari, care 

activează în baza Legii cu privire la administrația publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006.  

2. AO „Parteneriate pentru fiecare copil”(PPFC), în persoana directorului Daniela Mămăligă 

care activează în baza statutului, 

PREAMBUL 

AO „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu UNICEF Moldova vine să susțină 

autoritățile publice centrale și locale în asistența oferită refugiaților din Ucraina și, în special, 

copiilor neînsoțiți și copiilor în situație de risc. 

În conformitate cu Angajamentele de bază ale UNICEF pentru copii în acțiuni umanitare, UNICEF 

sprijină autoritățile centrale și locale în realizarea responsabilităților de bază ca răspuns la o criză 

umanitară, oferă asistență copiilor și familiilor afectate, facilitează activitatea actorilor umanitari și 

asigură mobilizarea resurselor interne și internaționale prin expertiza sa tehnică, de coordonare și 

promovare. Procedând astfel, UNICEF se angajează să respecte următoarele principii umanitare în 

operațiunile sale: umanitate, imparțialitate, neutralitate și independență. 

Prezentul acord este încheiat în conformitate cu următoarele acte normative: 

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

2. Codul familiei nr.1316/2000; 

3. Legea privind drepturile copilului nr.338/1994; 

4. Legea asistenței sociale nr.547/2003; 

5. Legea cu privire la serviciile sociale nr.123/2010; 

6. Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de 

părinți nr. 140/2013; 

7. Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270/2008; 

8. Regulamentul privind instituirea mecanismului intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, asistenta și monitorizarea copiilor în situație de risc, veniți de pe teritoriul 

Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina, aprobat prin Dispoziția CSE nr. 

14 din 14 aprilie 2022; 

9. ORDIN MMPS nr. 36 din 05.05.2022 cu privire la aprobarea modelului actului de evaluare 

rapidă a interesului superior al copilului aflat în situație de risc, venit de pe teritoriul 

Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina. 

Bazându-se pe: 

1. Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948); 

2. Convenția ONU privind Drepturile Copilului (1989); 

3. Documente de politici UE privind drepturile copilului, inclusiv Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, Agenda UE pentru drepturile copilului, Strategia 

,,Europa 2020’’ etc. 

Capitolul I. PRINCIPII DE COLABORARE 

1. Protecția drepturilor copilului; 

2. Prevenirea oricărei forme de violență împotriva copilului, violenței bazate pe gen; 



 
 

3. Suport oferit în baza necesităților evaluate; 

4. Comunicare transparentă și eficientă; 

5. Evidența datelor (codificate) cu privire la intrările refugiaților din Ucraina; 

6. Colaborare intersectorială; 

7. Respectarea principiului de confidențialitate. 

Capitolul II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ACORDULUI  

Prezentul acord este încheiat în scopul identificării și asistenței copiilor neînsoțiți, copiilor în 

situație de risc, veniți de pe teritoriul Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina, la 

punctele de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare și ieșire. 

Suportul va fi orientat către cele mai vulnerabile grupuri de refugiați, în special, copii neînsoțiți și 

copii în situație de risc asigurând protecția copiilor împotriva oricărei forme de abuz, inclusiv 

asigurând asistență de urgență pentru copiii refugiați (identificare, referire, accesul la servicii). 

În prezentul Acord noțiunile principale utilizate au următoarele semnificații: 

copil în situație de risc - copilul în privința căruia, ca urmare a evaluării efectuate la traversarea 

frontierei de stat, se constată circumstanțe specifice că acesta poate fi expus riscurilor de încălcare a 

drepturilor stabilite de cadrul normativ național și internațional, inclusiv de a fi traficat; 

copil neînsoțit - persoană cu vârsta sub 18 ani, fără capacitate deplină de exercițiu, care intră pe 

teritoriul Republicii Moldova inclusiv și copilul identificat pe teritoriul Republicii Moldova care nu 

este însoțit de o persoană adultă care să fie responsabilă pentru el prin Iege sau un act juridic. 

Pentru o bună implementare a activităților, Părțile se angajează: 

1. Să asigure cooperarea, comunicarea și coordonarea continuă a activităților prin schimbul de 

informații. 

2. Să faciliteze schimbul de date și să utilizeze informațiile pentru planificarea, realizarea și 

monitorizarea domeniilor de colaborare. 

Capitolul III. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR 

Pentru a realiza scopurile și obiectivele Acordului, Părțile, își asumă următoarele responsabilități: 

Parte AO „Parteneriate pentru fiecare copil”: 

1. Plata cheltuielilor Direcției asistența sociala și protecție a familiei Basarabeasca (DASPF) cu 

privire la achitarea suplimentelor la salariul personalului care se deplasează la punctele de 

trecere a frontierei în scopul acordării suportului copiilor neînsoțiți sau copiilor în situație de 

risc, în baza demersului, conform modelului din Anexa  la prezentul acord; la solicitarea 

DASPF se vor anexa obligatoriu: actul de predare-primire (Anexa nr. 2 la Regulamentul 

privind instituirea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, asistenta și 

monitorizarea copiilor în situație de risc, veniți de pe teritoriul Ucrainei în perioada 

declarării stării de război în Ucraina), iar pentru cazurile asistate începând cu  05.05.2022 - 

actului de evaluare rapidă a interesului superior al copilului aflat în situație de risc, venit de 

pe teritoriul Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina, actul de autorizare a 

trecerii frontierei sau alte acte care confirmă asistența oferită copilului; cuantumul achitării 

va fi de 1000 lei/per zi (24 ore), indiferent de numărul deplasărilor la punctele de trecere a 

frontierei pe parcursul zile respective, incluzând toate taxele aferente. 

2. Plata cheltuielilor de transport suportate de DASPF Basarabeasca pentru asigurarea 

deplasării personalului la punctele de trecere a frontierei pe sensul de ieșire și intrare în 

scopul acordării suportului copiilor neînsoțiți sau  copiilor în situație de risc, la necesitate, 

deplasarea pentru plasarea copiilor într-o formă de protecție, se va efectua reieșind din 



 
 

tariful 7 lei/km, incluzând toate cheltuielile, în baza demersului conform modelului din 

Anexa la prezentul Acord cu anexarea obligatorie a copiei foii de parcurs. 

3. Pentru deplasările la punctele de trecere a frontierei care au fost susținute financiar și 

logistic prin intermediul serviciilor BLUE DOT prestate de partenerii UNICEF, cheltuielile 

nu vor fi plătite repetat. 

 

Parte, Consiliul raional Basarabeasca  

 

1. Semnarea prezentului Acord cu aprobarea prealabilă a Consiliului Raional Basarabeasca; 

2. Deschiderea unui cont trezorerial cu destinație specială; 

3. Expedierea de către DASPF Basarabeasca a demersului cu privire la plata cheltuielilor 

suportate, conform modelului din Anexa la prezentul Acord cu anexarea documentelor 

confirmative corespunzătoarea, nu mai târziu de data de 5 a următoarei luni calendaristice; 

4. Informarea reciprocă despre producerea eventualelor schimbări; 

5. Garantarea utilizării tuturor resurselor financiare, oferite de AO „Parteneriate pentru fiecare 

copil”, comunitate, familie în legătură cu implementarea acestui proiect, doar pentru 

atingerea obiectivelor conţinute în acest acord. 

6. Oferirea accesului pentru AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, a donatorilor și auditorilor, 

ori de câte ori va fi necesar la informaţia cu privire utilizarea fondurilor primite. 

7. Utilizarea numelui sau logoului AO „Parteneriate pentru fiecare copil”și UNICEF în scop de 

prezentare a acțiunilor prezentului Acord se va face doar cu acordul prealabil alAO 

„Parteneriate pentru fiecare copil”și UNICEF. 

 

Capitolul IV. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PĂRȚILOR 

Conștientizând pericolul abuzului și exploatării sexuale, părțile condamnă puternic orice formă de 

violență sexuală și declară toleranță zero față de orice formă de abuz. 

În cazul în care o parte este vizată într-o investigație penală cu privire la fapte de abuz și exploatare 

sexuală sau este condamnată pentru săvârșirea faptelor de abuz și exploatare sexuală sau 

complicitatea la săvârșirea faptelor date, cealaltă parte își rezervă dreptul de rezoluțiune unilaterală 

a acordului. 

 

Părțile vor depune eforturi maxime pentru a soluționa în mod amiabil orice dispută, controversă sau 

revendicare, care va reieși sau se va referi Ia prezent Acord. 
 

 

Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE 

Valabilitatea Acordului: 

Prezentul Acord întră în vigoare la data semnării și este până la 31 Decembrie 2022, cu posibilitatea 

de extindere în baza acordului Părților. 

 

Revizuirea, extinderea și rezilierea Acordului: 

Prezentul Acord poate fi revizuit de comun acord între Părțile partenere în cazul apariției acestei 

necesități. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat numai în formă scrisă, prin acordul 

comun al Părților. Părțile își asumă responsabilitatea pentru a sprijini implementarea cu succes a 

activităților agreate. Prezentul Acord poate fi reziliat în cazul în care nu sunt respectate principiile 

de colaborare, una dintre Părți nu își îndeplinește responsabilitățile sau în caz de forță majoră. 



 
 

Prezentul Acord a fost semnat în 2 exemplare, la data de ____________________ 2022. 

 

 

Consiliului raional Basarabeasca, adresa: 

or. Basarabeasca, str. Karl Marx, nr. 55 

 

 

Semnătura: ___________                       

     

Piotr Pușcari, 

Președintele raionului Basarabeasca                        

 

 AO „Parteneriate pentru fiecare 

copil”, adresa: mun. Chişinău, str. M. 

Kogălniceanu, 75, of. 3, 7 

        

 

Semnătura: ____________ 

 

 

          Daniela Mămăligă, director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  07 septembrie 2022           nr. 04/15 

Cu privire la expunerea la licitaţie a unui bun imobil 
 

 În conformitate  cu prevederile art. 18 din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (MO nr. 90-93/2007 art.401), cu 

modificările ulterioare, art. 1 alin. (6) din Legea nr. 523/1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare 

(MO nr. 124-125/1999 art.611), art. 4 alin. (2) lit.a) şi alin. (3) din Legea nr. 

435/2006 privind descentralizarea administrativă (MO nr. 29-31/2007 art. 81),  cu 

modificările ulterioare,  art. 43 alin. (1) lit. c) şi e), art. 76 alin. (2) şi (3) şi  art. 77 

alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-

35/2007 art.116), cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor 

neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 480/2008 (MO nr. 69-71/2008 art.458), cu modificările ulterioare, 

Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 136/2009 (MO nr. 41-44/2009 art.185), cu 

modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 450/2018 cu 

privire la transmiterea unor bunuri imobile (MO nr. 157-166/2018 art.500), având la 

bază Raportul de evaluare a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, 

filiala Hînceşti nr. 0370674, precum şi avizul comisiilor consultative de specialitate, 

Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 

1. Se expune la vânzare prin licitaţie cu strigare bunul imobil, proprietate a raionului 

din domeniul privat, după cum urmează:  

◼ Bunul imobil (Baia publică), situat în or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 2/14, 

format din: 

-- Teren pentru construcţii, cu suprafaţa de 0.0827 ha,  cu numărul cadastral  

    _________; 

-- Construcţie, cu suprafaţa de 258.0 m², cu numărul cadastral ____________; 

-- Construcţie, cu suprafaţa de 110.8 m², cu numărul cadastral _______________; 

2. Se stabileşte că preţul iniţial de vânzare a bunului imobil indicat în pct. 1 al 

prezentei decizii conform raportului de evaluare, efectuat de Camera de Comerţ şi 

Industrie a Republicii Moldova, filiala Hînceşti, constituie 744000 lei, cu TVA 

(valoarea de piaţă).  

mailto:consiliul@basarabeasca.md


 
 

3. Se instituie Comisia de licitaţie pentru vânzarea bunului imobil specificat în pct. 1 

al prezentei decizii,  în următoarea componenţă: 

Preşedintele Comisiei 

       Petru Scutari – vicepreşedinte al raionului pe probleme economice 

Secretarul Comisiei 

Egor Nichita  – şef al Secţiei Economie, Construcţii şi Dezvoltarea teritoriului                        

Membrii Comisiei: 

Maria Muntean  – şef adjunct al Direcţiei finanţe 

Silvia Niculiţa     – contabil-şef din cadrul Aparatului preşedintelui raionului 

Gheorghe Casîm – specialist principal al Serviciului agricultură, relaţii  

                               funciare şi cadastru 

Tatiana Untila     – consilier raional 

Andrei Chircov   – consilier raional 

Vladimir Raileanu – consilier raional 

Vasile Garaba        – consilier raional 

4. Comisia de licitaţie sus-nominalizată va organiza procedura de licitaţie în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu 

reducere, cu publicarea comunicativului informativ în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova şi pe pagina web a instituţiei. 

5. Se desemnează dl Petru Scutari, preşedinte al Comisiei de licitaţie în calitate de 

licitant. 

6. Se împuterniceşte dl Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca cu dreptul 

de a semna actele aferente licitaţiei, inclusiv contractul de vânzare-cumpărare cu 

câştigătorul licitaţiei. 

7. Se stabileşte că mijloacele financiare obţinute şi încasate în bugetul raional în urma 

vânzării la licitaţie a bunului imobil indicat în pct. 1 al prezentei decizii vor fi 

utilizate pentru necesităţile raionului cu alocarea ulterioară a acestora prin decizia 

Consiliului raional Basarabeasca.   

8. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile în instanţa de judecată 

în condiţiile şi termenii prevăzuţi de Codul  administrativ nr. 116/2018. 

9. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii 

preşedintelui raionului, dl Piotr Puşcari. 

10. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor 

locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate, precum şi la cunoştinţă 

publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md. 
 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                          ____________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 

 
 

http://www.basarabeasca.md/


 
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Proiect                                                                                                                                                                                                                       

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie  2022                                                                                   nr. 04/16 

 

Cu privire la executarea atribuţiilor secretarului  

Consiliului raional Basarabeasca 
 

Având în vedere necesitatea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale secretarului 

Consiliului raional Basarabeasca în perioada aflării acestuia în concediul anual de 

odihnă sau concediu de boală, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5), art. 60 

alin. (7) şi art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO 

nr.32-35/2007 art.116), Consiliul raional Basarabeasca  
 

D E C I D E: 
 

1. Se împuterniceşte dl Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică, Aparatul 

preşedintelui raionului, să îndeplinească atribuţiile de serviciu ale secretarului 

Consiliului raional Basarabeasca, pentru perioada de aflare în concediul de odihnă 

anual sau concediul de boală a dlui Gheorghe Liviţchi. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor 

locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate contrasemnătură, 

precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului 

raional: www.basarabeasca.md. 
 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                          ____________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA             

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

 proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie 2022                                                                                     nr. 04/17 
 

Cu privire la unele modificări în decizia 

Consiliului raional nr. 01/08 din 04.03.2022  
 

 Având în vedere cerinţele expuse în scrisoarea Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova nr. 16-104-6440 din 29.06.2022, în temeiul  art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), cu 

modificările ulterioare, art. 62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative (MO nr. 7-17/2018 art.34), ţinând cont de avizul Comisiei consultative de 

specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget şi finanţe, Consiliul raional 

Basarabeasca 

D E C I D E: 

1. Se modifică şi se expun în redacţie nouă anexele nr. 2 şi 3, aprobate prin decizia 

Consiliului raional nr. 01/08 din 04 martie 2022 “Cu privire la aprobarea 

organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale 

direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional Basarabeasca”, 

după cum urmează:  

1.1. Structura și efectivul limită a Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor 

Consiliului raional, conform anexei nr. 1; 

1.3. Statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului Basarabeasca şi 

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Basarabeasca, conform anexei nr.2. 

2. Specialistul principal din cadrul Aparatului preşedintelui raionului (dna Evghenia 

Jileznaia), va perfecta toate actele necesare cu privire la statul de personal şi le va 

prezenta spre avizare Cancelariei de Stat a Republicii Moldova. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului (dl Piotr 

Pușcari). 

4. Se abrogă decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 03/04 din 07.06.2022 “Cu 

privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01/08 din 04.03.2022”. 

5. Prezenta decizie urmează a fi publicată în Registrul de stat al actelor locale, adusă 

la cunoștința persoanelor vizate, precum și la cunoștință publică prin afişarea pe 

pagina oficială a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.  
 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             _______________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

Raional Basarabeasca                                                                 Gheorghe LIVIŢCHI 
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Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 04/17 din 23.09.2022 

 
 
 

 

Structura și efectivul limită a 

Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional 
 

 

Denumirea 

 

Numărul de unităţi 

Aparatul preşedintelui raionului 38,5 

Secţia Economie, Construcţii şi Dezvoltarea 

teritoriului 

4 

Secția cultură 4 

Serviciul agricultură, relaţii funciare şi cadastru 3 

Direcţia finanţe  Basarabeasca 10 

Direcţia învăţământ general Basarabeasca 16 

Direcţia  asistenţă  socială şi  protecţie a  familiei 

Basarabeasca 

7 

T O T A L: 82,5 
 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional Basarabeasca                                   Gheorghe Livițchi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa nr. 2  

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                        nr. 04/17 din 23.09.2022    
 

 

Statele de personal ale  Aparatului preşedintelui raionului Basarabeasca şi  

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Basarabeasca 

 

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Categoria funcţiei 

publice/postului 

 

Numărul funcţiei 

publice/postului 

1. Aparatul preşedintelui raionului 

Preşedinte al raionului fdp 1 

Vicepreşedinte al raionului fdp 2 

Secretar al consiliului raional fpc 1 

Arhitect-şef fpe 1 

Specialist principal  fpe 3 

Audit intern fpe 1 

Contabil-şef fpe 1 

Secretar administrativ superior pdtafap 1 

Secretar-stenograf pdtafap 1 

Conducător auto pa 2 

Secţia administraţie publică   

Şef  secţie fpc 1 

Specialist principal  fpe 1 

Specialist superior fpe 1 

Specialist fpe 1 

Total  secţie - 4   

Serviciul arhivă   

Şef serviciu fpc 1 

Specialist fpe 1 

Total  serviciu - 2   

Intendent clădire pa 1 

Contabil ps 2 

Lăcătuş pa 0,5 

Operator în sala de cazane pa 0,5 

Electrician pa 1 

Conducător auto pa 1 

Paznic pa 6 

Îngrijitor incaperii pa 5,5 

Măturator pa 1 

Total  personal auxiliar– 18,5   

Total  Aparatul preşedintelui raionului – 

38,5 

  

 

Subdiviziunile Consiliului raional 

2. Secţia Economie, Construcţii şi dezvoltarea teritoriului 
Şef secţie fpc 1 

Specialist principal fpe 2 

Specialist superior fpe 1 

Total  secție - 4   



 
 

3. Secţia cultură 

Şef secţie fpc 1 

Specialist principal fpe 2 

Specialist  fpe 1 

Total  secţie - 4   
4. Serviciul agricultură, relaţii funciare şi cadastru   

Şef serviciu fpc 1 

Specialist principal fpe 1 

Specialist superior fpe 1 

Total  secţie - 3   

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                    Gheorghe Livițchi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

D E C I Z I E 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din   23 septembrie  2022                                                                               nr. 04/18 
 

Cu privire la aprobarea Programului teritorial 

de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 

În scopul prevenirii şi controlul tuberculozei în raion, în baza Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 107/2022 privind aprobarea Programului național 

de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025  (MO nr. 61-67/2022, art. 154),  în 

temeiul art. 8 și art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 

publice (MO nr. 67/2009, art. 183), cu modificările și completările ulterioare, art. 7 

din Legea nr.153/2008 cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei (MO nr. 143-

144/2008, art.583), cu modificările ulterioare, dând curs demersului directorului 

interimar al IMSP Spitalul rational Basarabeasca nr. 213  din 05 septembrie 2022, în 

conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală (MO nr. 32-35/2007, art. 116), Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 

1.Se aprobă: 

1.1. Programul teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform 

anexei nr.1; 

1.2. Planul de acţiuni privind implementarea, în raion, a Programului teritorial de 

răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform anexei nr. 2; 

2. Administrația IMSP Spitalul raional Basarabeasca (dl Ivan Secov) va prezenta 

periodic în ședințele Consiliului raional note informative pe marginea implementării 

Planului de acțiuni nominalizat. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcinâ vicepreşedintelui raionului 

pe probleme sociale, dl Ion Popov. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor 

locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate contrasemnătură, precum 

şi la cunoştinţă publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: 

www.basarabeasca.md. 

 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului Raional Basarabeasca                                    ___________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional  Basarabeasca                                                       Gheorghe LIVIŢCHI 
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA 
             

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

 

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie  2022                                                                            nr. 04/19 
 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional  

Basarabeasca nr. 07/06 din 25 august 2016 „Cu privire la  

instituirea Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere în raion” 
 

Având în vedere necesitatea modificării componenţei Comisiei pentru 

securitatea circulaţiei rutiere din raion, în temeiul art. 62 din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative (MO nr. 7-17/12.01.2018 art. 34), art. 46 din Legea nr. 

436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr.32-35/2007 art.116), Consiliul 

raional Basarabeasca 

 

D E C I D E: 

 

1.  Punctul 1 al deciziei Consiliului raional Basarabeasca nr. 07/06 din 25 

august 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru securitatea  circulaţiei rutiere 

în raion” se modifică şi se expune în redacţie nouă componenţa Comisiei, după cum 

urmează: 

Preşedintele Comisiei 

Petru Scutari   – vicepreşedinte al raionului pe probleme economice 

 

Vicepreşedintele Comisiei 

Iurie Bursuc     – şef al IP Basarabeasca, comisar principal 

 

Secretarul Comisiei 

 Egor Nichita    – şef al Secţiei Economie, Construcţii şi Dezvoltarea teritoriului 

 

Membrii Comisiei: 

Petru Mîţă        – inspector superior al Serviciului Supraveghere Tehnică şi     

                              Accidente  Rutiere al SSP al IP Basarabeasca, ofiţer superior auto  

                              de stat                                                                               

Iurii Javgurean – şef, SA „Drumuri Cimişlia”, sectorul Basarabeasca 

Ion Suman         – expert al Biroului de înregistrare a transportului şi documentare 

                               a conducătorilor auto din cadrul Centrului Multifuncţional  

                               Basarabeasca                              

Vitalie Codrean – inspector, Inspecţia teritorială pentru supravegherea tehnică 

                               „INTEHAGRO”                                                                           

 Ion Putin           – şeful gării auto Cimişlia/Basarabeasca 

 Vasile Pînzari   – şeful SA „Sud-Trans” 

mailto:consiliul@basarabeasca.md


 
 

 Primarii localităţilor din raion 

 

2. Se abrogă decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 03/18 din 21 mai 2020  „Cu 

privire la modificarea deciziei Consiliului raional Basarabeasca nr. 07/06 din 25 

august 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere 

în raion”. 
 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor 

locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate, precum şi la cunoştinţă 

publică prin intemediul pagincii oficiale a Consiliului raional: www: 

basarabeasca.md. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             ________________  
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA 
             

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

 

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie  2022                                                                                  nr. 04/20 
 

Cu privire la solicitarea acordului de preluare 

la balanță a colectivelor artistice cu titlu „model” 
 

       Examinând demersul nr. 10 din 07 septembrie 2022, prezentat de către șeful 

Secției cultură, dna Olga Baciu, prin care se propune autorităților publice locale de 

nivelul întâi din raion preluarea la balanța primăriilor a colectivelor artistice cu titlu 

„model”, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 523/1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (MO nr. 124-

125/1999 art. 611), cu modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

901/2015 (MO nr. 1/2016 art.02), cu modificările ulterioare, în temeiul art. 43 alin. 

(2) și art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (MO nr. 32-

35/2007 art.116), cu modificările ulterioare, având la bază avizul comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 
 

1. Se solicită consiliilor locale adoptarea deciziilor privind acordul preluării la balanța 

primăriilor de la 01 ianuarie 2023 a colectivelor aristice cu titlu „model”, aflate la 

balanța Secției cultură a Consiliului raional Basarabeasca, după cum urmează: 

◼ Primăria satului Abaclia – ansamblul de muzică și dans popular „Lia” cu 

3 unități de personal și ansamblul de fluieriști „Mugurașii” cu 1 unități de personal; 

◼ Primăria satului Sadaclia – ansamblul folcloric „Speranța” cu 1 unități de 

personal; 

◼ Primăria satului Carabetovca – ansamblul de dans popular „Mărunțica” 

cu 1 unități de personal; 

◼ Primăria satului Iordanovca – ansamblul folcloric „Basarabencile” cu 1 

unități de personal. 
2. Șeful Secției cultură, dna Olga Baciu, în temeiul prezentei decizii și a deciziilor 

adoptate de consiliile locale, va asigura în termen până la 31 decembrie 2022, 

transmiterea colectivelor artistice cu titlu „model” la balanța primăriilor vizate, inclusiv 

a unităților de personal și a bunurilor materiale (seturile de costume naționale, 

instrumente muzicale și alte bunuri), cu respectarea prevederilor cadrului normativ. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului 

pe probleme sociale, dl Ion Popov. 
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4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor 

locale cu dreptul de atac la Judecătoria Cimișlia în condițiile și termenii prevăzuți de 

Codul Administrativ, se aduce la cunoștință publică prin intermediul paginei oficiale 

a Consiliului raional www.basarabeasca.md și totodată se comunică prin transmiterea 

copiilor: 
- Vicepreședintelui raionului Basarabeasca pe probleme sociale; 

- Secției cultură; 

- Consiliului local Abaclia; 

- Consiliului local Sadaclia; 

- Consiliului local Carabetovca; 

- Consiliului local Iordanovca. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             ________________  
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA           
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie  2022                                                                                  nr. 04/21 
 

Cu privire la aprobarea documentelor la delimitare  

a unor terenuri, proprietate publică a raionului Basarabeasca 
 

 În conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. c) şi art. 46 din Legea nr. 436/2006 

privind administraţia prblică locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), cu modificările 

ulterioare, art. 16, 17 şi 21 din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii 

publice (MO nr. 142-148/2018 art. 279), cu modificărle ulterioare, art. 9 din Codul 

funciar nr. 828/1991 (MO nr. 107/04.09.2021 art. 817), cu modificările şi 

completările ulterioare, Instrucţiunii cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale de 

delimitare a terenurilor proprietate publică, aprobată prin ordinul nr. 91/2015 al 

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, având la bază demersul specialistului principal 

al Serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru din 12 septembrie 2022 şi 

documentele de delimitare prezentate de către acesta, precum şi avizul Comisiei 

consultative de specialitate respective, Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 
1. Se aprobă Lista bunurilor imobile proprietate publică a raionului Basarabeasca din 15 

iunie 2022 şi a materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică a raionului 

Basarabeasca, după cum urmează: 

-- terenul cu numărul cadastral _______, suprafaţa de 1,3416 ha, destinaţia „intravilanul 

localităţii” modul de folosinţă „aferent obiectivului public şi administrativ”, amplasat în or. 

Basarabeasca, str. Octeabriscaia 54, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie; 

-- terenul cu numărul cadastral ________, suprafaţa de 2,4704 ha, destinaţia „intravilanul 

localităţii” modul de folosinţă „aferent obiectivului public şi administrativ”, amplasat în or. 

Basarabeasca, str. Naberejnaia 1, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie. 

2. Se pune în sarcină specialistului principal al Serviciului agricultură, relaţii funciare şi 

cadastru, dl Gheorghe Casîm, efectuarea modificărilor documentaţiei cadastrale în 

conformitate cu prevederile prezentei decizii. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului pe 

probleme economice, dl Petru Scutari. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale, se 

aduce la cunoștința persoanelor cointeresate, precum şi la cunoştinţă publică prin 

intermediul paginei oficiale a Consiliului raional www.basarabeasca.md. 
 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             ________________  
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  raional Basarabeasca                             Gheorghe LIVIŢCHI 
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA           
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 23 septembrie  2022                                                                                  nr. 04/22 
 

Cu privire la unele modificări şi completări în decizia  

Consiliului raional Basarabeasca nr. 06/09 din 29.09.2017 

 

În baza procesului-verbal nr. 1 din 05 iulie 2018 a Comisiei speciale pentru 

probleme locative cu privire la examinarea cererii înaintate de cet. _____  privind 

permiterea şi legalizarea schimbului de blocuri în Căminul ÎM „Sonbas-Service”,  

situat pe str. Gării, nr. 3a din or. Basarabeasca, în conformitate cu prevederile art. 43 

alin. (1) lit. c)  şi h), art. 77 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), cu modificările ulterioare, Consiliul raional 

Basarabeasca 
 

                                                     D E C I D E: 
 

1. Punctul 1 din decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 06/09 din 29 septembrie 

2017 „Cu privire la atribuirea ordinelor  de repartiţie unor cetăţeni din raion” se 

modifică,  după cum urmează: 

-- la poziţia „____________”, sintagma „blocul nr. ___” se substituie cu sintagma 

„blocul  nr. ___”, cifra ____ m²” se substituie cu cifra ____m²”. 
 

2. Punctul 1 din decizia sus-nominalizată la final se completează cu poziţia: 

-- „cet. ________, anul naşterii  ______ – blocul nr. ___ cu suprafaţa de ___ m²”. 
 

 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor 

locale, se aduce la cunoștința persoanelor cointeresate, precum şi la cunoştinţă 

publică prin intermediul paginei oficiale a Consiliului raional www.basarabeasca.md. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             ________________  
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA             

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

proiect   

 

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  23  septembrie  2022                                                                               nr. 04/23 

 

Cu privire la modificarea bugetului raional 

pe anul 2022 și alocarea mijloacelor financiare 

 

Consiliul raional Basarabeasca întrunit în ședința sa ordinară  din 23 septembrie 

2022; 

Examinând în dezbateri: 

-  Nota informativă prezentată de către șeful adjunct al Direcției finanțe, dna Maria 

Muntean cu privire la necesitatea efectuării unor modificări în bugetul raional pentru 

anul 2022 ca urmare a majorării bugetului Serviciului de asistență psihopedagogică 

din subordinea Direcției învățământ general Basarabeasca, necesitatea alocării 

mijloacelor financiare în scopul acoperirii unor cheltuieli stringente neplanificate în 

bugetul raional pentru anul 2022, precum și pentru acordarea ajutoarelor materiale 

unice unor cetățeni din familii socialmente vulnerabile în baza cererilor și 

documentelor justificative prezentate de către aceștia.   

         Având la bază: 

-  demersul nr.88 din 08 septembrie 2022, prezentat de dna Ecaterina Pascal, șef 

adjunct al Direcției învățământ general Basarabeasca; 

-  demersul nr. 4c-2022 din 06 septembrie 2022, prezentat de dna Silvia Niculița, 

contabil-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului; 

-  demersul nr. 09 din 07 septembrie 2022, prezentat de dna Olga Baciu, șef al Secției 

cultură; 

-  demersul și devizul de cheltuieli din 20.06.2022, prezentat de dl Ghenadi Sebov, 

specialist superior al Secției administrație publică din cadrul Aparatului președintelui 

raionului;  

-  adresarea nr. 4/022 din 17 ianuarie 2022 a dnei Natalia Ivanova, director al Filialei 

de Cruce Roșie Basarabeasca; 

-  cererea din 23 mai 2022 a dnei Jabanji Galina, șefa Bibliotecii publice pentru copii 

din satul Bașcalia; 

-  avizul pozitiv la proiectul de decizie al Comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului raional pentru economie, buget și finanțe din 21 septembrie 2022. 

     

 

     În conformitate cu prevederile: 

mailto:consiliul@basarabeasca.md


 
 

-  art. 61 din Legea finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale nr. 181/2014, 

cu modificările ulterioare (MO nr.223-230/2014 art.519); 

-  art. 28 din Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003, cu modificările 

ulteriuoare (MO nr.248-253/2003 art.996); 

-  art.43 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 46 alin. (1) din Legea privind administrația 

publică locală nr. 436/2006, cu modificările ulterioare (MO nr.32-35/2007 art.116); 

-  Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al Consiliului 

raional Basarabeasca  pe anul 2022, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 06/05 

din 16.12.2021, 

      Consiliul raional Basarabeasca 

 

D E C I D E: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dna Maria Muntean, șef-adjunct al 

Direcției finanțe. 

2. Se aprobă modificarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022 ca urmare a 

majorării bugetului Serviciului de asistență psihopedagogică din subordinea Direcției 

învățământ general Basarabeasca, la partea de venituri și cheltuieli cu suma de 97,5 

mii lei – donații voluntare pentru cheltuieli în cadrul proiectului „Centrul incluziv 

pentru copii cu cerințe educaționale speciale de vârstă preșcolară - Casa bună”, 

finanțat de Slovak Aid (Slovenia).  

3. Se aprobă micșorarea bugetului instituției „Secția Economie, Construcții și 

dezvoltarea teritoriului”, cu suma de 45,2 mii lei, inclusiv: 

Cod ECO 211180 – 35,0 mii lei 

Cod ECO 212100 – 10,2 mii lei 

4. Se aprobă majorarea bugetului instituției „Secția administrativ-militară”, cu suma 

de 45,2 mii lei, inclusiv: 

Cod ECO 211180 +35,0 mii lei 

Cod ECO 212100 +10,2 mii lei 

5. Decizia Consiliului raional nr. 06/04 din 16 decembrie 2021 „Cu privire la 

aprobarea în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022” se 

modifică după cum urmează: 

5.1. În punctul 1 din prezenta decizie cifrele „71213,3” și „75052,2” se substituie cu 

cifrele „75438,4 ” și „77180,8”. 

5.2. În punctul 2 din prezenta decizie cifra  „75052,2” se substituie cu cifra 

„77180,8”. 

6. Decizia Consiliului raional nr. 06/05 din 16 decembrie 2021 „Cu privire la 

aprobarea în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022” se 

modifică după cum urmează: 

6.1. În punctul 1 din prezenta decizie cifrele „71213,3” și „75052,2” se substituie cu 

cifrele „75438,4” și „77180,8”. 

6.2. Anexa nr. 1 la decizia nominalizată „Sinteza indicatorilor generali și sursele 

de finanțare a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022” se substituie  și se 

expune în redacție nouă, conform anexei nr. 1 la  prezenta decizie; 



 
 

6.3. Anexa nr. 2 la decizia nominalizată „Componența veniturilor bugetului 

raional Basarabeasca pe anul 2022” se substituie și se expune în redacție nouă, 

conform anexei nr. 2 la prezenta decizie; 

6.4. Anexa nr. 3 la decizia nominalizată „Resursele și cheltuielile bugetului raional 

Basarabeasca conform clasificației funcționale și pe  programe pe anul 2022” se  

substituie și se expune în redacție nouă, conform  anexei nr. 3 la  prezenta decizie; 

6.5. Anexa nr. 13 la decizia nominalizată „Efectivul-limită de personal pentru  

Consiliul raional și instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional pe anul 

2022” se substituie și se expune în redacție nouă conform anexei nr.4 la prezenta 

decizie; 

7. Se alocă din soldul disponibil de mijloace financiare, constituit la 01.01.2022, în 

urma executării bugetului raional pentru anul 2021, mijloace financiare în sumă totală 

de 511,3 mii lei, inclusiv: 

7.1. Aparatului președintelui raionului suma de 354,3 mii lei, pentru acoperirea 

cheltuielilor bugetare neplanificate în buget urmare a creșterii prețurilor la serviciile 

energetice, gaze naturale, produse petroliere și altele. 

7.2. Instituției „Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru”, cod ECO 222990 

– suma de 20,0 mii lei pentru organizarea și desfășurarea  în raion a Zilei 

agricultorului. 

7.3. Instituției „Secția administrativ-militară”, cod ECO 222120 – suma de 20,0 mii 

lei pentru acoperirea cheltuielilor la achitarea consumului de gaze naturale până la 

finele anului bugetar 2022; 

7.4. Instituției „Secția cultură”, compartimentul  cod ECO 222990 „Dezvoltarea 

culturii” –  suma de 70,0 mii lei pentru asigurarea realizării  activităților culturale 

până la finele anului bugetar, compartimentul  cod ECO 222990   „Activități 

sportive” – suma de 40 mii lei, pentru asigurarea realizării activităților sportive până 

la finele anului bugetar 2022; 

7.5. Filialei de Cruce Roșie Basarabeasca, suma de 4,0 mii lei – suport financiar 

pentru achitarea contribuției în cadrul proiectului umanitar implementat de Societatea 

de Cruce Roșie din Republica Moldova; 

7.6. Primăriei satului Bașcalia, suma de 3,0 mii lei – suport financiar instituției 

“Biblioteca publică pentru copii”, pentru achiziționarea materialelor didactice. 

8. Se alocă din Fondul de rezervă al Consiliului raional Basarabeasca pe anul 2022, 

mijloace financiare în sumă de             mii lei, pentru acordarea ajutoarelor materiale 

unor categorii de cetățeni din familii socialmente-vulnerabile din raion, conform 

anexei nr. 5 la prezenta decizie. 

9. Direcția finanțe (dna Maria Muntean) în conformitate cu legislația în vigoare şi 

prevederile prezentei decizii, va efectua remanierile respective legate de modificarea 

bugetului raional, precum şi va asigura precizarea planurilor în vederea alocării 

mijloacelor financiare indicate în punctele 7 și 8 din prezenta decizie.  

10. Contabilul-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului (dna Silvia Niculița), 

în conformitate cu prevederile legislației și competențelor de serviciu, în baza 

documentelor justificative, va efectua operațiunile financiare ce se impun în vederea 

alocării mijloacelor financiare prevăzute în pct. 3,4, 7 și 8 din  prezenta decizie. 



 
 

11. Direcția învățământ general Basarabeasca (dna Ecaterina Pascal), va asigura în 

partea de referință operațiunile ce țin de executarea pct. 2  din prezenta decizie. 

12. Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune în seama președintelui 

raionului Basarabeasca, dl Piotr Pușcari. 

13. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor 

Locale şi urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor cointeresate, precum și la 

cunoștință publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: 

www.basarabeasca.md. 

Copia prezentei decizii se transmite: 

-- Preşedintelui raionului Basarabeasca; 

-- Direcţiei finanţe; 

-- Direcţiei învăţământ general Basarabeasca; 

-- Contabilului-şef din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Basarabeasca. 
 

 
Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             ________________  
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                          nr. 04/23  din 23.09.2022 

 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului  

raional Basarabeasca pe anul 2022 

 

Denumirea 
Cod 

Eco 

Suma,  

mii lei 

I. Venituri, total 1 75438,4 

Inclusiv transferuri de la bugetul de stat  71670,9 

II. Cheltuieli, total 2 77180,8 

     Inclusiv cheltuieli de personal  53442,6 

III. Sold bugetar 1-(2+3) 1742,4 

IV. Sursele de finanțare, total 4+5+9 1742,4 

Inclusiv soldul  disponibil  1742,4 

   

 
 

 

     

Secretarul Consiliului 

Raional Basarabeasca                                  Gheorghe                                                                               
 

Coordonat: 

Şef adjunct al Direcţiei finanţe                    Maria                                 
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Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                          nr. 04/23  din 23.09.2022 
 

Componența veniturilor bugetului 

raional  Basarabeasca pe anul 2022 
 

 

 
Denumirea 

Cod 

Eco (k6) 
Suma, mii lei 

 Total resurse  77180,8 

100 Resurse generale  75471,6  
Impozite, taxe, amenzi  2642,0 

100 Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 2517,0 

100 Taxa pentru apa 114611 120,0 

100 
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de 

stat în bugetul local de nivelul II 
141232 5,0 

 Total transferuri  71087,2 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 

II pentru învățămîntul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar 

(extrașcolar) 

191111 50648,8 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetulele locale  de 

nivelul II pentru asigurarea și asistență socială 

191112 3103,1 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetuele locale de 

nivelul II pentru școli sportive 

191113 1528,9 

100 

Transferuri curente primite cu destinație 

specialăîntre bugetul de stat și bugetele locale de 

nivelul II pentru infrastructura drumurilor 

191116 2161,6 

100 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală  între bugetul de stat și bugetele locale 

de nivelul II 

191131 11674,4 

100 Transferuri din Fondul de compensare 191232 1970,4 

100 

Transferuri capitale primite cu destinație 

specială între bugetul de stat și bugetele locale 

de nivelul II 

191120 - 

100 Sold de mijloace banești la sfirsitul perioadei 930000 1742,4 

296 Resurse fonduri speciale   590,7 

296 
Taxa la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar 
142245 7,0 

296 
Transferuri curente primite cu destinație specială 

între instituțiile bugetului de stat și instituțiile 
191310 583,7 



 
 

bugetelor locale de nivelul II 

297 Resurse atrase de instituții total   1021,0 

297 
Total încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată 
142310 591,0 

 Inclusiv  pe instituții   

 Exercitarea guvernării (aparat consiliu) 142310 5,0 

 Liceul teoretic “Constantin Stere” Abaclia 142310 150,0 
 Scoala de arte  142310 204,0 
 Politici și management în domeniul educației 142310 2,0 
 Centrul de persoane in etate 142310 230,0 

297 
Total plată pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public  
142320 430,0 

 Inclusiv  pe instituții   
 

Servicii de support pentru exercitarea guvernării   142320 350,0 
 Liceul teoretic “A.Pușkin” Basarabeasca 142320 40,0 

 Liceul teoretic “N. Gogol” Basarabeasca 142320 40,0 
 Total Donații voluntare  97,5 

 
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse externe pentru instituțiile bugetare 

(Serviciul de asistență psihopedagogică) 

144124 97,5 
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Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                          nr. 04/23  din 23.09.2022 
 

Resursele și cheltuielile bugetului raional Basarabeasca conform 

clasificației funcționale și pe programe pe anul 2022 

 

Denumirea  Cod  Suma, mii 

lei 

Cheltuieli recurente, în total  77180,8 

Cheltuieli de personal, în total 21 53442,6 
Investiții capital, în total 3192 - 

Servicii de stat cu destinație generală 01  

Resurse, total  5970,6 

Resurse generale 1 5615,6 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 355,0 

Cheltuieli, total  5970,6 

Exercitarea guvernării 0301 3597,6 

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 900,0 

Servicii de support pentru exercitarea guvernării 0302 1273,0 

Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 200,0 

Apărarea națională 02  

Resurse, total  212,1 

Resurse generale 1 212,1 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  212,1 

Servicii de support în domeniul apărării naționale 3104 212,1 

Serviciul în domeniul economiei 04  

Resurse, total  3125,0 

Resurse generale 1 3125,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  3125,0 

Politici și management în domeniul agriculturii, relații funciare 

și cadastru 

6901 

5101 

304,9 

164,1 

Politici și management în domeniul macroeconomic și de 

dezvoltare a economiei, construcții și dezvoltarea teritorială 

6101 

5001 

276,6 

237,8 

Dezvoltarea drumurilor 6402 2161,6 

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08  

Resurse, total  2802,9 

Resurse generale 1 2802,9 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

Cheltuieli, total  2802,9 

Politici și management în domeniul culturii 8501 408,0 

Dezvoltarea culturii (ansamblurilor de dans) 8502 363,0 



 
 

Dezvoltarea culturii 8502 323,0 

Activitati sportive 8602 137,0 

Sport (scoala sportiva) 8602 1541,9 

Alte servicii de tineret 8603 30,0 

Învățământ 09  

Resurse, total  53189,5 

Resurse generale 1 52656,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 533,5 

Cheltuieli, total  53189,5 

Politici și management în domeniul educației 8801 1416,3 

Învățămînt gimnazial 8804 13328,5 

Învățămînt liceal 8806 30804,7 

Servicii generale în educație (SAP) 8813 663,3 

Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 6922,2 

Curriculum,  8815 54,5 

Protecția socială 10  

Resurse, total  11860,7 

Resurse generale 1 11630,7 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 230,0 

Cheltuieli, total  11860,7 

Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1002,1 

Asistență social a persoanelor cu necesități speciale 9010 8837,0 

Protecție a familiei și copilului 9006 1542,2 

Protecție social în cazuri excepționale 9012 7,0 

Protecția social a unor categorii de cetățeni (tinerii specialiști) 9019 472,4 
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Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                          nr. 04/23  din 23.09.2022 
 

EFECTIVUL- LIMITĂ DE PERSONAL PENTRU CONSILIUL RAIONAL ȘI INSTITUŢIILE 

BUGETARE FINANŢATE DIN BUGETUL RAIONAL PE ANUL 2022    

 

Nr. Instituţiile Unităţi 
Cheltuieli total  

(mii lei) 

Cheltuieli 

de personal 

1. Exercitarea guvernării  20,0 3597,6 2335,1 

2. 
Polotici și management în domeniul 

bugetar-fiscal 
10 900,0 767,0 

3. 
Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării  
16 1273,0 763,0 

4. Gestionarea fondului de rezervă - 200,0 - 

 Total grupa 01 servicii de stat cu 

destinație specială 
46 5970,6 3865,1 

5. 
Servicii de suport în domeniul apărării 

naționale 
2,5 212,1 148,4 

 Total grupa 02 apărarea națională 2,5 212,1 148,4 

6. 

Politici și management în domeniul  

economiei, construcții și dezvoltarea 

teritoriului 

4,0 514,4 462,0 

7. 
Politici și management în domeniul 

agriculturii, relații funciare și cadastru 
3 469,0 393,5 

8. Dezvoltarea drumurilor - 2161,6 - 

 Total grupa 04 serviciul în domeniul 

economiei              
7 3145,0 855,5  

9. 
Politici și management în domeniul 

culturii 
4 408,0 383,5 

10. Ansambul “Lia” Abaclia 1,5 143,2 130,7 

11. Ansambul „Basarabencile” 0,5 55,0 49,0 

12. Ansambul „Speranţa” Sadaclia 0,5 64,3 53,3 

13. Ansambul „Mărunţica” Carabetovca 0,5 51,0 45,0 

14. Ansambul „Muguraşii” Abaclia 0,5 49,5 43,5 

15. Dezvoltarea culturii - 323,0 - 

16. Activități sportive - 137,0 - 

17. Alte servicii de tineret - 30,0 - 

18. Şcoala sportivă 11,5 1541,9 1082,5 

 Total grupa 08 cultură, sport, tineret, 

culte și odihnă 
19,0 2802,9 1787,5 

19. 
Politici și management în domeniul 

educației 
16,0 1416,3 1275,1 

20. Gimnaziul din com. Iserlia 22,9 2721,2 1917,8 

21. 
Gimnaziul „Ivan Bondarev”  din or. 

Basarabeasca 
29,95 3796,6 2774,7 

22. Gimnaziul din s. Iordanovca 10,95 960,1 758,5 

23. Gimnaziul „M. Tarlev” din s. Başcalia 26,20 3533,3 2374,7 



 
 

24. 
Gimnaziul  „Ştefan cel Mare” din s. 

Carabetovca 
20,81 2317,3 1884,9 

25. LT „M.Eminescu” din s. Sadaclia 50,54 6726,8 5244,2 

26. LT „C.Stere” din s. Abaclia 60,18 7922,0 6299,2 

28. LT„A.Puşkin” din or. Basarabeasca 40,42 6102,8 4300,2 

29. LT„M.Basarab” din or. Basarabeasca 35,28 4775,5 3810,6 

30. LT„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 39,45 5277,6 3918,5 

31. Servicii generale în educație (SAP) 5,0 663,3 470,8 

32. Casa de creaţie 25,0 2858,6 2000,0 

33. Şcoala de arte 15,4 3481,1 1800,7 

34. Odihna de vară - 549,2 - 

35. Susținerea elevilor dotați - 33,3 - 

36. Curriculum  - 54,5 - 
 Total grupa 09 învățământ 398,08 53189,5 38829,9 

37. 
Politici și management în domeniul 

protecției sociale 
7,0 1002,1 867,6 

38. 
Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea 

părintească 
- 767,7 - 

39. 
Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă 
5 451,4 304,5 

40. 
Susținerea caselor de copii de tip 

familial 
1 200,0 98,4 

41. Serviciul asistenţă personală 36 2074,8 2048,5 

42. Serviciul de deservire la domiciliu 35,0 2031,2 1956,0 

43. Activitatea felcerilor-protezişti 0,5 45,0 44,4 

44. 
Compensația pentru serviciile de 

transport 
- 1398,4 - 

45. 
Serviciul de asistenţă socială 

comunitară 
9 744,5 698,3 

46. 
Centrul comunitar multifuncţional 

Recunoștința or. Basarabeasca 
9 548,9 326,3 

47. 
Serviciul asistență personală  
(din transferuri pachet minim) 

 341,5 341,5 

48. 
Serviciu în domeniul acordării 

ajutoarelor materiale Inclusiv(fondul) 
16 590,7 583,7 

 Serviciul social de suport monetar  - - 
 Serviciul social de sprijin familial  - - 
 Serviciul de asistență personală 16 583,7 583,7 
 Venituri de la case valutare  7,0 - 

 Susținerea tinerilor specialiști  472,4 - 

49. 
Centrul de plasament pentru persoane 

vîrstnice şi cu dizabilităţi 
16,0 1069,0 687,0 

50. 
Prestații sociale pentru copiii plasati în 

serviciile sociale (bani de buzunar) 
 123,1 - 

 Total grupa 10 protecția socială 134,5 11860,7 7956,2 

 Total general  607,08 77180,8 53442,6 
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: consiliul@basarabeasca.md 

____________________________________________________________________________________________________ 

proiect 

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  23 septembrie 2022                                                             nr. 04/24 

 
 

Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent  

cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 

      

 

 

  

  
  

  

  

ÎN  CURS DE ELABORARE 
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