
Proiect 

 

DECIZIE nr. 5/1 

din 13 octombrie 2022 

 

Cu privire la modul de executare 

al deciziilor Consiliului raional 

 

În scopul monitorizării și eficientizării procesului de executare a deciziilor adoptate de către        

Consiliul raional Ștefan Vodă; 

În conformitate cu Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional                    

Ştefan Vodă, aprobat prin decizia Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 4/10 din 16.08.2012; 

În baza art. 43 alin. (2) şi art. 46 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se ia act de informaţia dlui Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional Ștefan Vodă, cu privire la 

modul de executare a deciziilor adoptate de către consilierii Consiliului raional Ștefan Vodă. 

2. Se exclud de la control ca fiind executate integral următoarele decizii nr. 1/1, 1/2 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 

1/7 din 24.01.2020, nr. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9, 2,/10, 2/11, 2/12, 2/13, din 08.05.2020,        

nr. 3/1, 3/2, 3/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17 din 12.06.2020, nr. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 

4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21                           

din 17.09.2020, nr. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/8, 5/9, 5/11, 5/12, 5/14 din 20.11.2020, nr. 6/1, 6/2, 

6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, din 18.12.2020, nr. 1/1, 1/2 1/3, 1/4, 1/5,                   

din 21.01.2021, nr. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/17, 2/18, 2/19,                  

din 02.04.2021, nr. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, din 14.05.2021, nr. 4/1, 4/3, 4/4 din 09.06.2021, 

nr. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15 din 05.08.2021, nr. 6/1, 6/2, 6/3, 

6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, din 30.09.2021, nr. 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/7, 7/8 din 18.11.2021,                

nr. 8/1, 8/2, 8/3, 8/6, 8/7, 8/9, 8/10 din 16.12.2021, nr. 1/1, 1/2 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10                    

din 03.03.2022, nr. 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2,/10, 2/11, 2/15 din 19.05.2022, nr. 3/1, 3/2, 

3/4, 3/5 din 12.08.2022, nr. 4/1, 4/6 din12.08.2022, (anexa nr. 1). 

3. Se menţine la control iar responsabilii desemnaţi vor asigura executarea integrală şi în termen a 

deciziilor nr. 2/6 din 08.05.2020, nr. 3/3, 3/4, 3/5 din 12.06.2020, nr. 5/7, 5/10, 5/13 din 20.11.2020, 

nr. 2/8, 2/9, 2/15, 2/16 din 02.04.2021, nr. 4/2, 4/5 din 09.06.2021, nr. 5/6, 5/7 din 05.08.2021, nr. 6/4, 

6/5, 6/6, 6/14 din 30.09.2021, nr. 7/5, 7/6 din 18.11.2021, nr. 8/4, 8/5, 8/8, 8/11 din 16.12.2021,                    

nr. 1/4, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 din 03.03.2022, nr. 2/4, 2/12, 2/13, 2/14 din 19.05.2022,                            

nr. 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7 din 12.08.2022, (anexa nr. 2). 

4. În scopul eficientizării procesului de executare a actelor normative direcția administraţie publică              

va acorda în limitele atribuţiilor asistenţă consultativă şefilor subdiviziunilor subordonate                     

Consiliului raional pentru perfecţionarea în continuare a procesului decizional. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Ion Ţurcan, secretar al Consiliului                      

raional Ştefan Vodă. 

6. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web 

a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

Secţiilor, direcţiilor subordonate Consiliului raional; 

Persoanelor responsabile; 

 

 

            Preşedintele şedinţei                                                                      

      Contrasemnează:  

        Secretarul Consiliului raional                                                          Ion Ţurcan 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 5/1 din 13 octombrie 2022 

 

Decizii ale Consiliului raional executate integral 

1/1 din 24.01.2020 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef al direcţie finanţe. 

1/2 din 24.01.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef al direcţie finanţe. 

1/3 din 24.01.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/12 din 09.12.2015      

“Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/11 din 17.09.2015 privind reorganizarea 

direcției învățământ Ștefan Vodă”. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație. 

1/4 din 24.01.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/6 din 02.02.2012              

„Cu privire la constituirea Consiliului de administraţie al Instituţiei Publice Incubatorul de Afaceri din 

Ştefan Vodă”. 

         Raportor: Valentina Barbei, vicepreședinte al raionului. 

1/5 din 24.01.2020 Cu privire la stabilirea gradului de calificare. 

         Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

1/6 din 24.01.2020 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor - medico sanitare 

publice din cadrul raionului Ștefan Vodă. 

         Raportori: Conducătorii IMSP. 

1/7 din 24.01.2020 Cu privire la numirea în funcția de șef al direcției economie și atragerea 

investițiilor. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

2/1 din 08.05.2020 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2/2 din 08.05.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 24.01.2020                                         

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2/3 din 08.05.2020 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2/4 din 08.05.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2/5 din 08.05.2020 Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice 

locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2020. 

         Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

2/7 din 08.05.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/5 din 09.06.2017 cu 

privire la aprobarea Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanță din instituțiile de 

învățământ secundar, ciclul I, II și extrașcolar al raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.  

2/8 din 08.05.2020 Cu privire la demisia din funcția de șef al direcției agricultură și alimentație. 

         Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

2/9 din 08.05.2020 Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului raional Ștefan Vodă în instanța 

de judecată. 

         Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

2/10 din 08.05.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/3 din 26.11.2019                  

„Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional 

Ştefan Vodă”. 

         Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

2/11 din 08.05.2020 Cu privire la exercitarea atribuțiilor de serviciu în lipsa secretarului                                      

Consiliului raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

 



2/12 din 08.05.2020 Cu privire la situația epidemiologică prin COVID 19 în raionul Ștefan Vodă. 

         Raportor: Valeriu Boian, șef al Serviciului Supraveghere Sănătate Publică Ștefan Vodă. 

     Coraportori: Mariana Haret, șef al IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă. 

 Anatol Balanețchi, director al IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

2/13 din 08.05.2020 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate 

ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara–vara 2020, a recruţilor 

născuţi în anii 1993-2002 (I jumătate). 

Raportor: Ruslan Lupan, șef, secția administrativ militară Ștefan Vodă. 

3/1 din 12.06.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/3 din 08.05.2020                  

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3/2 din 12.06.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3/6 din 12.06.2020 Cu privire la situația domeniului agrar din cadrul raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Valentina Barbei, vicepreședinte al raionului. 

3/8 din 12.06.2020 Cu privire la activitatea Instituției Publice Incubatorul de Afaceri din                  

Ștefan Vodă, pentru perioada 01.05.2019 – 01.06.2020. 

         Raportor: Adelina Barbăneagră, manager, IP Incubatorul de Afaceri Ștefan Vodă. 

3/9 din 12.06.2020 Cu privire la rezilierea contractului de comodat, încheiat cu direcția raională 

sanitar – veterinară și pentru siguranța produselor de origine animală din raionul Ștefan Vodă. 

         Raportor: Olga Palancean, specialist principal, serviciul relații funciare și cadastru. 

3/10 din 12.06.2020 Cu privire la rezilierea contractului de comodat, încheiat cu Inspectoratul de                               

Poliție Ștefan Vodă. 

         Raportor: Olga Palancean, specialist principal, serviciul relații funciare și cadastru. 

3/11 din 12.06.2020 Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică, Agenției Naționale                               

pentru Siguranța Alimentelor. 

         Raportor: Olga Palancean, specialist principal, serviciul relații funciare și cadastru. 

3/12 din 12.06.2020 Cu privire la transmiterea unui bun imobil proprietate publică, unității 

administrativ - teritoriale din satul Tudora. 

         Raportor: Olga Palancean, specialist principal, serviciul relații funciare și cadastru. 

3/13 din 12.06.2020 Cu privire la activitatea IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă pentru                                           

perioada 01.01.2019 – 01.06.2020. 

         Raportor: Anatol Balanețchi, director al IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

3/14 din 12.06.2020 Cu privire la situația epidemiologică (COVID 19) și  măsurilor de  prevenire a răspândirii 

maladiei în raionul Ștefan Vodă. 
    Raportor: Valeriu Boian, coordonator al Serviciului Supraveghere Sănătate Publică Ștefan Vodă. 

3/16 din 12.06.2020 Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

3/17 din 12.06.2020 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din 

proprietatea publică a statului. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație. 

4/1 din 17.09.2020 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2020. 

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

4/2 din 17.09.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/3 din 08.05.2020                   

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

4/3 din 17.09.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

4/4 din 17.09.2020 Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru 

activitate în perioada de toamnă-iarnă 2020 – 2021. 

Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

4/5 din 17.09.2020 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din raionul 

Ştefan Vodă şi filialele acestora, pentru anul de studii 2020-2021. 

Raportor: Valentina Uța, șef, direcția cultură, tineret, sport și turism. 

https://msmps.gov.md/ro/content/situatia-epidemiologica-prin-covid-19-22-martie
https://msmps.gov.md/ro/content/situatia-epidemiologica-prin-covid-19-22-martie


4/6 din 17.09.2020 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate 

ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în toamna 2020-iarna 2021, a recruţilor 

născuţi în anii 1993 /II jumătate/ – 2002. 

Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă. 

4/7 din 17.09.2020 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate a direcției 

agricultură și alimentație. 

Raportor: Vitalie Dănuță, șef-interimar, direcția agricultură și alimentație. 

4/8 din 17.09.2020 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului direcției construcții,                            

gospodărie comunală și drumuri. 

Raportor: Iurie Afanasiev, șef al direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

4/9 din 17.09.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 08.05.2020 cu 

privire la demisia din funcţia de șef al direcției agricultură și alimentație. 

        Raportor: Valentina Barbei, vicepreședinte al raionului. 

4/10 din 17.09.2020 Cu privire la relansarea procesului educaţional de învățământ primar, gimnazial și 

liceal din cadrul raionului Ștefan Vodă. 

        Raportor: Raisa Burduja, șef al direcției generale educație. 

4/11 din 17.09.2020 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din 

proprietatea publică a statului. 

        Raportor: Raisa Burduja, șef al direcției generale educație. 

4/12 din 17.09.2020 Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unor mijloace de 

transport. 

Raportori: Liudmila Carai, contabil-șef, aparatul președintelui raionului. 

                  Vitalie Dănuță, șef-interimar, direcția agricultură și alimentație. 

4/13 din 17.09.2020 Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

Raportori: Elena Cornițel, director, IP Liceul Teoretic “Ștefan Vodă”; 

                 Anatolie Balanețchi, director IMSP Spitalul rational Ștefan Vodă; 

                 Mariana Haret, șef, IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă; 

                 Iurie Afanasiev, șef al direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri; 

                 Valentina Gornostali, administrator, IP “Prier”. 

4/14 din 17.09.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/12                                   

din 12 iunie 2020 cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică, unității administrativ - 

teritoriale din satul Tudora. 

         Raportor: Olga Palancean, specialist principal, serviciul relații funciare și cadastru. 

4/15 din 17.09.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/4 din 12 iunie 2020 cu 

privire la organizarea transportului rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic,                             

a raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Sergiu Moloman, șef al direcției economie și atragerea investițiilor. 

4/16 din 17.09.2020 Cu privire la numirea în funcția de șef al serviciului relații funciare și cadastru. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

4/17 din 17.09.2020 Cu privire la numirea în funcția de director al Școlii de arte din                           

satul Olănești. 

         Raportor: Valentina Uța, șef al direcției cultură, tineret și sport. 

4/18 din 17.09.2020 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ştefan Vodă în 

instanţa de judecată. 

   Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

4/19 din 17.09.2020 Cu privire la propunerea candidaților din partea Consiliului raional Ștefan Vodă 

în componența Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi. 

Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

4/20 din 17.09.2020 Cu privire la demisia din funcția de administrator al ÎM Biroul de proiectări, 

prospecțiuni și servicii. 

   Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

4/21 din 17.09.2020 Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui 

raionului, direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

 



5/1 din 20.11.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/3 din 08.05.2020                                                      

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

5/2 din 20.11.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

5/3 din 20.11.2020 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din 

proprietatea publică a statului. 

        Raportor: Raisa Burduja, șef al direcției generale educație. 

5/4 din 20.11.2020 Cu privire la reorganizarea Institușiei medico-sanitare publie                                                               

“Centrul de sănătate Antonești”. 

Raportor: Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului. 

5/5 din 20.11.2020 Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul                    

Ştefan-Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2005. 

Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă. 

5/6 din 20.11.2020 Cu privire la lichidarea Instituției Publice “Prier”. 

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

5/8 din 20.11.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/12                               

din 17.09.2020 „Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unor mijloace de 

transport”. 

         Raportor: Sergiu Moloman, şef, direcţia economie și atragerea investițiilor. 

5/9 din 20.11.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/15 din 08.08.2013             

„Cu privire la reorganizarea Centrului comunitar de asistență socială din s. Olănești”. 

         Raportor: Aurica Cebotari, şef, direcţia generală asistență socială și protecția familiei. 

5/11 din 20.11.2020 Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

         Raportori: Aurica Cebotari, şef, direcţia generală asistență socială și protecția familiei; 

                           Vitalie Dănuță, șef-interimar, direcția agricultură și alimentație. 

                           Mariana Haret, șef, IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă. 

5/12 din 20.11.2020 Cu privire la acordarea garanției financiare. 

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

5/14 din 20.11.2020 Cu privire la acordarea premiului anual conducătorilor instituțiilor din subordinea 

Consiliului raional Ștefan Vodă, pentru rezultatele activității în anul 2019. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

6/1 din 18.12.2020 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2020. 

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

6/2 din 18.12.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/3 din 08.05.2020                  

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

6/3 din 18.12.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

6/4 din 18.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima lectură. 

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

6/5 din 18.12.2020 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/20 din                                                

17 septembrie 2020 Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui 

raionului, direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Raportor: Lia Banari, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

6/6 din 18.12.2020 Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă și a unor mijloace fixe din 

instituțiile de învățământ din raion. 

Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație. 

6/7 din 18.12.2020 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor 

din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2021. 

           Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional.  

6/8 din 18.12.2020 Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului                                                         

Consiliului raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 



6/9 din 18.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în a doua lectură. 

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

6/10 din 18.12.2020 Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor 

publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2021 

Raportor: Iurie Afanasiev, şef al direcţiei construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

6/11 din 18.12.2020 Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de participare a consilierilor raionali la 

şedinţele Consiliului raional Ştefan Vodă. 

         Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

6/12 din 18.12.2020 Cu privire la acordarea premiului unic cu prilejul sărbătorilor de iarnă                                   

și Anului Nou 2021 angajaților din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

6/13 din 18.12.2020 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din 

proprietatea publică a statului. 

        Raportor: Raisa Burduja, șef al direcției generale educație. 

1/1 din 21.01.2021 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

1/2 din 21.01.2021 Cu privire la aprobare statelor de personal ale instituțiilor - medico sanitare publice 

din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2021. 

         Raportori: Conducătorii instituțiilor medico sanitare publice. 

1/3 din 21.01.2021 Cu privire la casarea unor mijloace fixe.  

Raportori: Liudmila Carai, contabil-șef, aparatul președintelui raionului. 

 Iurie Afanasiev, șef al direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

1/4 din 21.01.2021 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate 

publică a unui lot de bunuri materiale. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație. 

1/5 din 21.01.2021 Cu privire la aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor telefoanelor 

de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru angajații subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

2/1 din 02.04.2021 Cu privire la activitatea serviciilor din subordinea Consiliului raional                   

Ștefan Vodă pentru perioada anului 2020. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

    Coraportori: Managerii instituțiilor publice. 

2/2 din 02.04.2021 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2/3 din 02.04.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 21.01.2021                   

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2/4 din 02.04.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2021. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2/5 din 02.04.2021 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi 

adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2021. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

2/6 din 02.04.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 

preşedintelui raionului Ştefan Vodă. 

         Raportor: Aliona Muntean, șef al direcției administrație publică. 

2/7 din 02.04.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului social de îngrijire socială la 

domiciliu și Standardelor minime de calitate. 

         Raportor: Aurica Cebotari, șef al direcției generale asistență socială și protecția familiei. 

2/10 din 02.04.2021 Cu privire la aprobarea componenței Comisiei de privatizare a fondului de 

locuințe din raionul Ștefan Vodă. 

         Raportor: Sergiu Moloman, șef al direcției economie și atragerea investițiilor. 

2/11 din 02.04.2021 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție pentru performanțe 

profesionale individuale în muncă, personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice 

din raionul Ștefan Vodă. 

         Raportor: Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului. 



2/12 din 02.04.2021 Cu privire la aprobarea situației financiare.  

         Raportor: Mariana Haret, șef al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă. 

2/13 din 02.04.2021 Cu privire la expunerea pentru locațiune a unui spațiu public. 

         Raportor: Mariana Haret, șef al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă. 

2/14 din 02.04.2021 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate 

ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara–vara 2021, a recruţilor 

născuţi în anii 1994-2003 (I jumătate). 

Raportor: Ruslan Lupan, șef, secția administrativ militară Ștefan Vodă. 

2/17 din 02.04.2021 Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

         Raportori: Ina Caliman, șef al direcției finanțe. 

 Liudmila Carai, contabil-șef, aparatul președintelui raionului. 

2/18 din 02.04.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/10 din 20.11.2020. 

Raportori: Olga Palancean, șef al serviciului relații funciare și cadastru. 

2/19 din 02.04.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 21.01.2021. 

Raportori: Liudmila Carai, contabil-șef, aparatul președintelui raionului. 

3/1 din 14.05.2021 Cu privire la activitatea școlii de arte „Maria Bieşu” din or. Ștefan Vodă,                                                             

pentru perioada 01.09.2019 – 01.05.2021. 

         Raportor: Valeriu Moraru, director al școlii de arte „Maria Bieşu” din or. Ștefan Vodă. 

3/2 din 14.05.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 21.01.2021                     

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3/3 din 14.05.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2021. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3/4 din 14.05.2021 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate 

publică a unui lot de bunuri materiale. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație. 

3/5 din 14.05.2021 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție pentru performanțe 

profesionale individuale în muncă, personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice 

din raionul Ștefan Vodă. 

         Raportor: Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului. 

3/6 din 14.05.2021 Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

         Raportori: Mariana Haret, șef al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă. 

3/7 din 14.05.2021 Cu privire la audierea raportului final de lichidare a Instituției Publice “Prier”. 

         Raportor: Valentina Gornostali, lichidator al Instituției Publice “Prier”. 

3/8 din 14.05.2021 Cu privire la propunerea candidaților din partea Consiliului raional Ștefan Vodă în 

componența Consiliului electoral al circumscripției de nivelul doi. 

Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

4/1 din 09.06.2021 Cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare între județul Suceava                  

și raionul Ștefan Vodă. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului Ștefan Vodă. 

4/3 din 09.06.2021 Cu privire la numirea în funcția de șef al direcției agricultură și alimentație. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului Ștefan Vodă. 

4/4 din 09.06.2021 Cu privire la instituirea Comisiei raionului Ștefan Vodă pentru protecţia drepturilor 

omului. 

         Raportor: Lia Banari, serviciul protocol și relații cu publicul. 

5/1 din 05.08.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 21.01.2021           

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021”. 

         Raportor: Ina Caliman, șef, direcția finanțe. 

5/2 din 05.08.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2021. 

         Raportor: Ina Caliman, șef, direcția finanțe. 

5/3 din 05.08.2021 Cu privire la modificarea pct.1.1 din decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr.3/4 

din 14 mai 2021 ”Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietatea 

publică a unui lot de bunuri materiale”. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 



5/4 din 05.08.2021 Cu privire la modificarea pct.1 din decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr.4/11 

din 17 septembrie 2020 ”Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri 

din proprietatea publică a statului”. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

5/5 din 05.08.2021 Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă și mijloacelor fixe din 

instituțiile de învățământ din raion. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

5/8 din 05.08.2021 Cu privire la trecerea școlii de arte ”Maria Bieșu” din or. Ștefan Vodă și școlii de 

arte din s. Olănești în subordinea deplină a Direcției Generale Educație. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

5/9 din 05.08.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei teritoriale Ștefan Vodă pentru 

ajutoare umanitare. 

         Raportor: Sergiu Moloman, șef, direcția economie și atragerea investițiilor. 

5/10 din 05.08.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a direcției economie și 

atragerea investițiilor. 

         Raportor: Sergiu Moloman, șef, direcția economie și atragerea investițiilor. 

5/11 din 05.08.2021 Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

         Raportor: Sergiu Moloman, șef, direcția economie și atragerea investițiilor. 

5/12 din 05.08.2021 Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

         Raportor: Ruslan Lupan, șef, secția administrativ militară Ștefan Vodă. 

5/13 din 05.08.2021 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a unor terenuri proprietate 

publică a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Alexei Jitaru, șef-interimar, serviciul relații funciare și cadastru. 

5/14 din 05.08.2021 Cu privire la organizarea şi desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate 

ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), toamna 2021 –  iarna 2022 a recruților 

născuți în anii 1994 / II jumătate/-2003 

         Raportor: Ruslan Lupan, șef, secția administrativ militară Ștefan Vodă. 

5/15 din 05.08.2021 Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu. 

          Raportor: Anatolie Balanețchi, directorul IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă”. 

6/1 din 30.09.2021 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2021. 

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

6/2 din 30.09.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 21.01.2021                         

“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

6/3 din 30.09.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2021. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

6/7 din 30.09.2021 Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unui mijloc                              

de transport. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație. 

6/8 din 30.09.2021 Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

         Raportor: Mariana Haret, șef al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă. 

6/9 din 30.09.2021 Cu privire la casarea unui mijloc de transport. 

         Raportor: Ludmila Carai, contabil-șef al aparatului președintelui raionului Ștefan Vodă 

6/10 din 30.09.2021 Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul                 

Ştefan-Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2006. 

Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă. 

6/11 din 30.09.2021 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate al direcției 

agricultură și alimentație. 

Raportor: Diana Rusu, şef al direcţiei agricultură și alimentație. 

6/12 din 30.09.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/3 din 26.11.2019                     

„Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional 

Ştefan Vodă”. 

         Raportori: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional Ștefan Vodă. 



6/13 din 30.09.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/4 din 14.05 2021             

,,Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate publică a unui lot de 

bunuri materiale”. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație. 

7/1 din 18.11.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 1/1                         

din 21.01.2021 ”Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

7/2 din 18.11.2021 Cu privire la numirea în funcție. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

7/3 din 18.11.2021 Cu privire la aprobarea actelor lucrărilor cadastrale de delimitare a unor terenuri 

proprietate publică a Consiliului rational Ștefan Vodă. 

        Raportor: Alexei Jitaru, șef interimar al serviciului relații funciare și cadastru. 

7/4 din 18.11.2021 Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele misiunii de inspecție asupra 

modului de aplicare corectă și unitară a legilor și actelor normative care reglementează acordarea 

ajutorului social. 

      Raportor: Aurica Cebotari, șef al direcției generale asistență socială și protecția familiei. 

7/7 din 18.11.2021 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor 

din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2022. 

           Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional.  

7/8 din 18.11.2021 Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului 

raional Ștefan Vodă. 

           Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

8/1 din 16.12.2021 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2021. 

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

8/2 din 16.12.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă                                  

nr. 1/1 din 21.01.2021 ”Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

8/3 din 16.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2021. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

8/6 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor - medico sanitare 

publice din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru anul 2022. 

         Raportori: Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice. 

8/7 din 16.12.2021 Cu privire la casarea unui mijloc de transport. 

         Raportor: Fedora Ciobanu, director al IP Gimnaziul “Ion Creangă” s. Copciac. 

8/9 din 16.12.2021 Cu privire la acordarea premiului anual conducătorilor instituțiilor din subordinea 

Consiliului raional Ștefan Vodă pentru rezultatele activității în anul 2021. 

         Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

8/10 din 16.12.2021 Cu privire la acordarea premiului unic cu prilejul sărbătorilor de iarnă și                      

Anului Nou 2022 angajaților din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă. 

         Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

1/1 din 03.03.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021               

“Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

1/2 din 03.03.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2022. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

1/3 din 03.03.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi 

adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2022. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

1/5 din 03.03.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rândurile Forţelor Armate 

ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara-vara anului 2022, a recruţilor 

născuţi în anii 1995 - 2004 /I jumătate/. 

          Raportor: Pavel Vartic, șef interimar al secției administrativ militare Ștefan Vodă. 

 



1/6 din 03.03.2022 Cu privire la schimbarea denumirii Instituției Publice Gimnaziul                         

“Ion Creangă” din satul Copceac. 

         Raportor: Fedora Ciobanu, director al IP Gimnaziul “Ion Creangă” s. Copceac. 

1/7 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea actelor lucrărilor cadastrale de delimitare a unor terenuri 

proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

        Raportor: Alexei Jitaru, șef interimar al serviciului relații funciare și cadastru. 

1/8 din 03.03.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/11 din 12.06.2020              

Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor.  

         Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional. 

1/9 din 03.03.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/17 din 21.03.2019             

Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a sporului pentru performanță, conducătorilor 

subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă.  

         Raportor: Eugeniu Ciobanu, specialist principal, subdiviziunea resurse umane. 

1/10 din 03.03.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/15 din 16.08.2012           

Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare al Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism. 

         Raportor: Valentina Uța, șef al direcției cultură, tineret ,sport și turism. 

2/1 din 19.05.2022 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021. 

         Raportor: Ina Caliman, şefă a direcţiei finanţe. 

2/2 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021                 

“Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”. 

         Raportor: Ina Caliman, şefă a direcţiei finanţe. 

2/3 din 19.05.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2022. 

         Raportor: Ina Caliman, şefă a direcţiei finanţe. 

2/5 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/8 din 06.11.2008               

“Cu privire la transmiterea în folosință a unor bunuri imobile ale Consiliului raional, instituțiilor 

medico-sanitare publice raionale”. 

        Raportor: Alexei Jitaru, șef interimar al serviciului relații funciare și cadastru. 

2/6 din 19.05.2022 Cu privire la numirea în funcția de șef al IMSP Centrul de sănătate Crocmaz. 

        Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

2/7 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 03 martie 2022 

“Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din 

cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2022”. 

         Raportor: Raisa Burduja, şefă a direcţiei generale educație. 

2/8 din 19.05.2022 Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă și a unor mijloace fixe din 

dotarea instituțiilor de învățâmânt din raion. 

         Raportor: Raisa Burduja, şefă a direcţiei generale educație. 

2/9 din 19.05.2022 Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Gimnaziul „Academicianul 

Mitrofan Ciobanu” din satul Copceac. 
        Raportor: Fedora Ciobanu, directore a IP Gimnaziul “Academicianul Mitrofan Ciobanu” s. Copceac. 

2/10 din 19.05.2022 Cu privire la atribuirea statutului juridic de executor secundar de buget                 

(persoană juridică). 
        Raportor: Fedora Ciobanu, directore a IP Gimnaziul “Academicianul Mitrofan Ciobanu” s. Copceac. 

2/11 din 19.05.2022 Cu privire la aprobarea Consiliilor de administrare ale instituțiilor                       

medico – sanitare publice din raionul Ștefan Vodă. 

        Raportor: Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului. 

2/15 din 19.05.2022 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2022. 

         Raportor: Ina Caliman, şefă a direcţiei finanţe. 

3/1 din 04.07.2022 Cu privire la aprobarea Actului Adițional la Acordul de finanțare aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318 din 30.09.2021 pentru cofinanțarea unui                            

proiect de investiții. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului Ștefan Vodă. 

3/2 din 04.07.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului 

raional pentru anul 2022. 

         Raportor: Ina Caliman, şefă a direcţiei finanţe. 



3/4 din 04.07.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/8 din 19.12.2019                   

„Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului                                

raional Ştefan Vodă”. 

         Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

3/5 din 04.07.2022 Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de 

Stat nr. 1304/OT3-417 din 24.06.2022. 

         Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

4/1 din 12.08.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021                   

“Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”. 

         Raportor: Ina Caliman, şefă a direcţiei finanţe. 

4/6 din 12.08.2022 Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

         Raportori: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

                       Aurica Cebotari, șefă a direcției generale asistență socială și protecția familiei. 

 

 

 

 

 Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 5/1 din 13 octombrie 2022 

 

Decizii ale Consiliului raional menținute la evidenţă şi control 

2/6 din 08.05.2020 Cu privire la instituirea și funcționarea Serviciului social ”Pachet alimentar unic 

persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile”. 

         Raportor: Aurica Cebotari, şef al direcţiei generale asistență socială și protecția familiei. 

 

3/3 din 12.06.2020 Cu privire la acordul de instituire a regimului de Arie Naturală Protejată de 

importanță națională Parcul Național „Nistrul de Jos”. 

         Raportor: Sergiu Moloman, şef, direcţia economie și atragerea investițiilor. 

3/4 din 12.06.2020 Cu privire la instituirea comisiei privind organizarea transportului rutier de 

persoane, prin servicii regulate în trafic a raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Sergiu Moloman, șef al direcției economie și atragerea investițiilor. 

3/5 din 12.06.2020 Cu privire la aprobarea Programului teritorial Ștefan Vodă de control al cancerului, 

pentru anii 2020 – 2025. 

         Raportor: Mariana Haret, șef, IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă. 

 

5/7 din 20.11.2020 Cu privire la retragerea calității de membru al raionului Ștefan Vodă din cadrul                                      

Asociației Euroregiunea “Siret-Prut-Nistru”. 

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

5/10 din 20.11.2020 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a 

Consiliului raional Ștefan Vodă în proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale                                                    

din cadrul raionului. 

         Raportor: Olga Palancean, șef, serviciul relații funciare și cadastru. 

5/13 din 20.11.2020 Cu privire la acordul de transmitere din gestiunea Consiliului raional Ștefan Vodă 

în gestiunea Ministerului Economiei și Infrastructurii a unor drumuri publice locale de interes raional. 

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

 

2/8 din 02.04.2021 Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare. 

         Raportor: Aurica Cebotari, șef al direcției generale asistență socială și protecția familiei. 

2/9 din 02.04.2021 Cu privire la implementarea Proiectului propus spre finanțare în cadrul 

programului activităților de reântegrare a țării pentru anul 2021. 

         Raportor: Sergiu Moloman, șef al direcției economie și atragerea investițiilor. 

2/15 din 02.04.2021 Cu privire la suspendarea activității Întreprinderii Municipale „Biroului de 

proiectări, prospecțiuni și servicii”. 

         Raportor: Maia Roșca, arhitect-șef al raionului. 

 



2/16 din 02.04.2021 Cu privire la apobarea Acordului de cofinanțare. 

         Raportor: Anatolie Balanețchii, director al IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

 

4/2 din 09.06.2021 Cu privire la inițierea și implementarea unui proiect. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului Ștefan Vodă. 

4/5 din 09.06.2021 Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a proiectului tehnic de reparație cu 

replanificarea unui spațiu pentru reamplasarea arhivei raionului Ștefan Vodă. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului Ștefan Vodă. 

 

5/6 din 05.08.2021 Cu privire la dizolvare prin lichidare a școlii auxiliare-internat din s. Popeasca. 

         Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație. 

5/7 din 05.08.2021 Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare. 

         Raportor: Aurica Cebotari, șef, direcția generală asistență socială și protecția familiei. 

 

6/4 din 30.09.2021 Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru 

activitate în perioada de toamnă-iarnă 2021 – 2022. 

Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

6/5 din 30.09.2021 Cu privire la stabilirea taxei lunare de instruire în școlile de arte din raionul                

Ștefan Vodă și filialele acestora, pentru anul de studii 2021-2022. 

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație. 

6/6 din 30.09.2021 Cu privire la prelungirea raporturilor de serviciu. 

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

6/14 din 30.09.2021 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a transmite unele 

drumuri publice locale în proprietatea statului. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

 

7/5 din 18.11.2021 Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare. 

     Raportor: Aurica Cebotari, șef al direcției generale asistență socială și protecția familiei. 

7/6 din 18.11.2021 Cu privire la expunerea pentru licitație publică a unui mijloc de transport. 

         Raportor: Elena Cornițel, director al IP Liceul Teoretic “Ștefan Vodă”. 

 

8/4 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în prima lectură. 

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

8/5 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în a doua lectură. 

Raportor: Ina Caliman, şef al direcţiei finanţe. 

8/8 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional                         

Ştefan Vodă pentru anul 2022. 

          Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional. 

8/11 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea Acordului și Cererii de Finanțare. 

         Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

1/4 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice 

locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2022. 

          Raportor: Iurie Afanasiev, şef al direcţiei construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

1/11 din 03.03.2022 Cu privire la expunerea pentru licitație publică a unui mijloc de transport. 

         Raportor: Valentina Uța, șef al direcției cultură, tineret ,sport și turism. 

1/12 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și 

completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Ștefan Vodă                    

din Republica Moldova. 

         Raportor: Aliona Muntean, șef al direcției administrație publică. 

1/13 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de cofinanțare. 

         Raportor: Anatolie Balanețchi, director al IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

1/14 din 03.03.2022  Cu privire la constituirea dreptului de superficie a unui sector de teren. 

        Raportor: Alexei Jitaru, șef interimar al serviciului relații funciare și cadastru. 

1/15 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul raional            

Ștefan Vodă și Agenția de cooperare transfrontalieră ”EUROREGIUNEA DUNĂREA DE JOS”. 

         Raportor: Aliona Muntean, șef al direcției administrație publică. 



 

2/4 din 19.05.2022 Cu privire la formarea unor bunuri imobile prin separare. 

        Raportor: Alexei Jitaru, șef interimar al serviciului relații funciare și cadastru. 

2/12 din 19.05.2022 Cu privire la aprobarea planului anticorupție al Consiliului raional Ștefan Vodă 

pentru anii 2022 - 2023. 

        Raportor: Aliona Muntean, sefă a direcției administrație publică. 

2/13 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/ din 18.11.2021                    

“Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare prin lichidare a Instituției Publice Școala auxiliară 

internat din s. Popeasca”. 

        Raportor: Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului. 

2/14 din 19.05.2022 Cu privire la inițierea procedurii de achiziție a unui bun imobil în proprietatea 

publică a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

        Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

 

4/2 din 12.08.2022 Cu privire la aprobarea unui Acord - Cadru de Finanțare. 

         Raportor: Aliona Muntean, șefă a direcției administrație publică. 

4/3 din 12.08.2022 Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru 

activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022 – 2023. 

Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

4/4 din 12.08.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate 

ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), toamna 2022-iarna 2023 a recruţilor 

născuţi în anii 1995 /II jumătate/ -2004.  

         Raportor: Denis Paladi, șef al secției administrativ militare Ștefan Vodă. 

4/5 din 12.08.2022 Cu privire la aprobarea actelor de formare a unor bunuri imobile prin separare a 

imobilului delimitat, situat în satul Olănești. 

         Raportor: Alexei Jitaru, șef interimar al serviciului relații funciare și cadastru. 

4/7 din 12.08.2022 Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul 

raional Ștefan Vodă de către Inspecția Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor. 

                Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

 


