DECIZII ADOPTATE DE CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
ÎN ȘEDINȚA DIN 12 AUGUST 2014
1.Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
Informație – Popescu Lilian, președintele raionului
2. Cu privire la reorganizarea unor instituții de invățământ
Informație – Busuioc Ion, șef Direcție invățământ
3.Cu pivire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale
Informație – Popescu Lilian, președintele raionului
4.Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele decizii ale Consiliului
raional
Informație –Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
6. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen,
termen redus şi serviciul civil în toamna-iarna anului 2014 şi luna ianuarie a anului 2015.
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
7. Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei de acordare a compensaţiei
unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale
Informație – Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
,

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu 03-01
În conformitate cu prevederile art.65 al Legii privind funcția publică și statutul
funcționarului puiblic, nr. 158 din 04 iulie 2008, art.43 al Legii privind administraţia publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de cererea privind încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a domnului
Buzatu Victor, șef Secție economie, din data de 03 august 2014.
2. Se declară vacantă funcția de șef Secție economie.
3.Comisia de concurs, instituită prin Decizia Consiliului raional, nr.02-03 din 28 iulie
2011 va organiza concursul pentru suplinirea funcției vacante, în conformitate cu legislația
și actele normative în vigoare.
4. Decizia se aduce la cunoștința persoanei vizate.
5.Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Popescu Lilian,
președintele raionului.
Cu privire la reorganizarea unor instituții de invățământ 03-02
În baza prevederilor art.13, alin.4 al Legii invățământului, nr. 547 din 21 iulie 1995,
Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, având drept
temei Ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova, nr.680 din 04 iulie 2013,
examinând Demersul comun al primarului comunei Gangura și al directorilor gimnaziilor
Gangura și Misovca, Consiliul raional DECIDE :
1.Se stabilește comasarea claselor I-IX cu instruire în limba rusă din gimnaziile
Gangura și Misovca în baza Gimnaziului din satul Misovca, începând cu 1 septembrie 2014.
2.Directorii instituțiilor nominalizate :
- vor emite, în timp util, actele normative în vederea transferului/înmatriculării elevilor ;
- vor întreprinde măsurile necesare privind angajarea/reangajarea, după caz, a
cadrelor didactice și a personalului ce asigură deservirea tehnică;
- vor preaviza salariații despre posibila modificare a statelor de personal.
3. Primăria Gangura va asigura transportarea elevilor în securitate de la Gangura spre
Misovca și viceversa pe tot parcursul anului de învățământ (1 septemnbrie – 31 mai).
4. Direcția învățământ va monitoriza procesul de reorganizare a instituțiilor de
invățământ nominalizate, iar domnul Popescu Lilian președintele raionului, va exercita
controlul asupra executării deciziei.
5.Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Melenciuc Anatolie,
vicepreședinte al raionului.

Cu pivire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale 03-03/1
În baza Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale,
nr.523-XIV din 16 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, Legii privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, nr.121-XVI din 4 mai 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, art.43 şi 77 ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006, Hotărârii Guvernului RM,nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările
şi completările ulterioare, despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor,
edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, având drept temei deciziile Consiliului sătesc
Costești, nr.05-01 din 13 mai 2011, și nr. 03-12 din 20 iunie 2014, Consiliul raional DECIDE:
1. Se transmit, cu titlul gratuit, din proprietatea primăriei Costeşti în proprietatea
Consiliului raional Ialoveni, pe o perioada nedeterminată, spaţiile din sediul Centrului de
Sănătate Costeşti:
- cu suprafaţa de 751,0 m.p, nr. cadastral 5515208287, suprafaţa construcţiei la sol 494,5 m.p, cu scopul de a fi transmise ulterior în gestiune Centrului de Sănătate Costeşti;
- cu suprafaţa de 308,4 m.p. din imobilul cu suprafaţa totală de 1575,7 m.p. cu nr.
cadastral 5515208004, cu scopul de a fi transmise ulterior în gestiune Centrului de Sănătate
Costeşti.
2.Se împuterniceşte preşedintele raionului să semneze contractul de comodat respectiv.
3.Domnii Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, Bortă Vasile, primarul satului
Costeşti, Gheorghe Negru, directorul IMSP Centrul de Sănătate Costeşti, se desemnează
responsabili de executarea deciziei.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Popescu
Lilian, preşedintele raionului.
5. Decizia se comunică Oficiului Teritorial Cadastral Ialoveni
Cu pivire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale 03-03/2
În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, nr.
523-XIV din 16 iulie 1999 cu modificările și completările ulterioare, lit. a), alin. (1), art. 6 și
lit.c), alin. (1), art. 14, ale Legii, nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 43 și 77 ale
Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
1.Se transmite din gestiunea Direcției învățămînt în gestiunea economică a primăriei
comunei Gangura autocarul de marcă I-VAN AO7A1-12, anul fabricării 2012, caroseria
Y6DA07A10C0002164, nr. motorului HYY123829.
2.Se stabilește că primăria Gangura:
- va utiliza autocarul în exclusivitate pentru necesitățile instituțiilor educaționale din
teritoriul comunei;
- va amenaja stații de așteptare pentru copii.

3. Direcția raională de finanțe va identifica sursele financiare necesare pentru
salarizarea unei unități de conducător auto în cadrul primăriei Gangura, precum și pentru
procurarea combustibilului și pentru deservirea tehnică a mijlocului de transport.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Popescu
Lilian, preşedintele raionului.
nr. 03-03/3

În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale,
nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu modificările şi completările ulterioare, lit.a) alin.(1) art.6 şi
lit.c) alin.(1) art.14 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, art.43 şi 77 ale
Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se transmit, cu titlu gratuit, bunuri materiale din gestiunea Consilului raional in
gestiunea unor primării pentru dotarea unor biblioteci din localităţile respective, după cum
urmează:
Primăria/Biblioteca

Masă

Scaun

Dulap
2

Ialoveni, "Petre Ştefănucă"

5

10

Ialoveni,Filiala "Spiridon Vangheli"

2

6

Ialoveni, Filiala "Nicolae Titulescu"
Bardar/biblioteca pentru copii

1655,40
1

3

6

Costeşti/biblioteca publică

6

Horeşti/biblioteca publică

5

10

Horeşti/biblioteca pentru copii

1

4

Horodca/biblioteca ”Grigore Vieru”

1
1

200,00

2

4

1

Gangura/Biblioteca Misovca

3

6

2

1699,67
2369,66
480,00

6

Pojoreni/biblioteca publică

2

6

1

Răzeni/biblioteca ”Elena Alistar”

5

6

1

Suruceni/biblioteca publică

3

6

1

Varatic/biblioteca publică

3

6

1

90

12

34

4062,77
907,70

Gangura/Biblioteca Homuteanovca

Total

804,27
480,00

4

Moleşti/biblioteca publică

2458,80
2083,10

4

Cigîrleni/biblioteca publică

Valoarea totală (lei)
8705,3

1799,67
3562,77
2477,37
2567,37
36313.85

2.Transmiterea bunurilor materiale se va efectua conform Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor,

clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM,
nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, și primarii localităților
respective se desemnează responsabili de executarea prezentei decizii.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Popescu
Lilian, preşedintele raionului.
nr. 03-03/4

În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale,
nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu modificările şi completările ulterioare, lit.a) alin.(1) art.6, şi
lit.c) alin.(1), art.14 al Legii, nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor,
clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova, nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare,
art.43 şi 77 ale Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se transmit din gestiunea Consiliului raional Ialoveni în gestiunea:
- Primariei Moleşti– mijloace tehnice (compiuter și aparat foto) în valoare de
16 169,00 lei;
- Primăriei Mileştii Mici – echipament sportiv în valoare de 6097,0
lei;
- Primăriei Bardar – o masă de tenis în valoare de 6000,0 lei, și echipament
sportiv în valoare de 14 500,0 lei;
- Primăriei Țâpala – inventar sportiv în valoare de 1 800,0 lei;
- Primăriei Costești – echipament sportiv în valoare de 5 500,0 lei);
- Primăriei Nimoreni - mijloace tehnice pentru îngrijirea terenului de fotbal în
valoare de 25 000,0 lei;
- Liceului ”P.Ștefănucă”, Ialoveni – mijloace tehnice (note-book, proiector ) în
valoare de 12 328,0 lei.,
2. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul Popescu Lilian,
președintele raionului.

nr. 03-03/5

Examinând Demersul primăriei orașului Ialoveni, în temeiul Legii cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu
modificările şi completările ulterioare, lit.a) alin.(1) art.6 şi lit.c) alin.(1) art.14 din Legea
nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu
modificările şi completările ulterioare, art.43 şi 77 ale Legii privind administraţia publică locală,
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:

1.Se transmit, cu titlu gratuit, bunuri materiale din gestiunea Consiliului raional Ialoveni
in gestiunea primăriei Ialoveni, conform anexei.
2.Transmiterea bunurilor materiale se va efectua conform Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor,
clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM,
nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, în ascest scop fiind
constituită o comisie mixtă.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul Popescu Lilian,
președintele raionului.
Anexă
La Decizia CR Ialoveni,
Nr.03-03/5 din 12 august 2014

BUNURI MATERIALE TRANSMISE ÎN GESTIUNEA PRIMĂRIEI IALOVENI
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumirea
materialelor
Pat de lemn
Pat de lemn
Pat de lemn
Noptiere
Noptieră cu oglindă
Saltea
Saltea
Saltea
Dulap pentru haine
Dulap încăltăminte
Dulap
Ladă cu sertare
Dulap metallic
Covor mic
Covor mare
Covor mare 3*4
Total:

Secretarul Consiliului

Unitatea
de măsură
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc .
Buc.

Canti
tatea
5
26
5
41
1
10
21
10
2
4
15
1
1
27
6
2

Preţul
buc/lei
800
1000
600
100
70
1930,90
626,71
326,90
3095
3010
2458,80
1348,65
130
151,12
151,12
2000

Nicolae MEREACRE

Suma
totală
4000
26000
3000
4100
70
19309
13160,90
3269
6190
12040
36882
1348,65
130
4080,24
906,72
4000
138486,51

Cu privire la aprobarea modificărilor, ce se opereazîă în unele decizii ale Consiliului
raional 03-04

Examinând demersurile prezentate, și în conformitate cu prevederile art. 43 al Legii
privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional decide
operarea de modificări în unele decizii ale Consiliului raional, după cum urmează:
1. În p.2 al Deciziei nr.01-08 din 20 februarie 2014, în textul ”- 1 000,0 mii lei
Consiliului raional cu titlu de contribuție la edificarea în centrul raional a Unității de Educație
Specială pentru copii cu dizabilități severe;”, cifra ”1 000,0” se substituie cu cira ”400,0”.
2. În Decizia nr. 02-08 din 05 iunie 2014 textul ” - 30,0 mii lei primăriei Costești cu titlu
de contribuție la finanțarea lucrărilor de amenajare a unei porțiuni de drum” se expune în
redacție nouă: ”-30,0 mii lei primăriei Costești pentru procurarea materialelor de construcție
la amenajarea unei porțiuni de drum”.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 03-05
În conformitate cu Regulamentul despre formarea si utilizarea mijloacelor financiare
din componenta de bază a bugetului raional, prevederile Legii privind finanţele publice
locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art. 43 al Legii privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se alocă Direcției învățământ, din componenta de bază a bugetului raional, suma de
500,0 mii lei la procurarea unui mijloc de transport pentru necesitățile de serviciu ale
subdiviziunii.
2. Domnul Racu Valeriu, șef Direcție finanțe, se desemnează responsabil de
executarea prezentei decizii.

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen,
termen redus şi serviciul civil în toamna-iarna anului 2014 şi luna ianuarie a anului
2015 03-06
Întru executarea art. 28 şi art.29 ale Legii, nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 privind
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr.156-XV din 06 iulie 2007 privind
organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.77
din 31 ianuarie 2001 despre aprobarea Regulamentului privind activitatea Secţiei
administrativ-militare şi efectivului- limită, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.864 din
17 august 2005 despre aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în
serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, organizarea şi desfăşurarea
sărbătorii „Ziua recrutului” şi în conformitate cu art. 43 al Legii, nr. 436-XVI din 28.12. 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1.Se stabileşte termenul 02 septembrie 2014 – 31 ianuarie 2015 pentru examinarea
medico-militară a recruţilor din raion cu anii de naştere 1987-1996 la Secţia administrativmilitară a raionului Ialoveni.
2. Se confirmă componenţa nominală a Comisiei de recrutare – încorporare şi
Comisiei medicale, conform anexei nr.1.
3. Se aprobă graficul prezentării recruţilor la comisia medico-militară de încorporare în
Armata Naţională a Republicii Moldova conform listelor întocmite de SAM pentru comunele,
satele şi or.Ialoveni în toamna-iarna anului 2014 şi luna ianuarie a anului 2015, conform
anexei 2.
4. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi:
 să asigure prezentarea în termenul stabilit, la comisia de recrutare – încorporare a
tinerilor conform prevederilor Regulamentului privind încorporarea cetăţenilor în
serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul civil;
 să studieze, în comun cu specialiştii Secţiei administrativ-militare starea familiară a
recruţilor pentru înregistrarea lor, care au dreptul la amînare de la serviciul militar în
termen,conform prevederilor legislaţiei;
 în comun cu Inspectoratul de Poliţie şi Secţia administrativ-militară să depisteze
recruţii care nu s-au prezentat la comisia medico-militară de recrutare-încorporare şi
să întocmească materialele necesare şi prezentarea lor în organele de drept pentru
studierea dosarelor.
5. Administraţia IMSP Spitalul raional:
 va contribui la organizarea activităţii Comisiei medicale în Policlinica raională în
perioada 02 septembrie 2014 - 31 ianuarie 2015 şi o va asigura cu utilaj medical
necesar pentru activitate;
 va asigura examinarea medicală suplimentară şi tratamentul recruţilor utilizînd
spitalizarea lor atît în secţiile spitalului raional, precum şi în instituţiile republicane de
profil, în caz de necesitate;
 va desemna numărul necesar de asistente medicale care vor asista operativitatea în
activitatea Comisiei.
6. Inspectoratul de Poliţie Ialoveni:

 va acorda ajutor Secţiei administrativ-militare în vederea prezentării recruţilor la
comisia medico-militară şi încorporării lor în serviciul militar în termen, conform
graficului stabilit;
 va asigura menţinerea ordinii publice în zilele de expediere a recruţilor în unităţile
militare.
7. Secţia administrativ-militară:
 va informa, săptămânal, preşedintele raionului despre rezultatele examinării
medicale şi încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi
serviciul civil în toamna-iarna anului 2014 şi luna ianuarie a anului 2015, precum şi
despre activitatea primăriilor în problemele vizate;
 în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi va elabora
graficul deplasării în localităţile raionului cu scopul studierii şi examinării stării
familiare a recruţilor.
8. Se stabileşte, ca, în caz de eliberare a membrilor comisiilor nominalizate din
funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou desemnate în aceste
funcţii, fără adoptarea altei decizii a Consiliului raional.
9.Control asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnii Anatolie
Melenciuc, vicepreşedinte al raionului, Veaceslav Tabac, Şeful Secţiei administrativ- militare
(l.d.p. Ialoveni).
I.Componenţa comisiei de recrutare- încorporare
Comisia de bază:
PreşedinteVicepreşedinţiSecretarMembri-

Comisia de rezervă:
VicepreşedinteSecretarMembri-

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
nr.03-06 din 12 august 2014

MELENCIUC Anatol, vicepreşedinte al raionului.
TABAC Veaceslav, Şeful Secţiei administrativ-militare.
MEREACRE Constantin, reprezentantul Serviciului Civil.
POPENCO Tatiana, specialist, Secţia administrativ-militară.
EŞANU Tatiana, psiholog, specialist, Secţia administrativ-militară.
BEREGOI Andrei, medic-internist, preşedintele comisiei
medico-militare.
ALCAZ Andrei, şef adjunct al Inspectoratului de Poliţie
FRECĂUŢAN Iurie, specialist superior, Secţia administrativ-militară.
POPENCO Tatiana, specialist, Secţia administrativ-militară.
URSU Vasile, şef Secţie, Inspectoratul de Poliţie.
COTLĂU Andrian, preşedinte a comisiei medico-militară de rezervă
II. Componenţa comisiei medico-militare la încorporare,
formată din medici-specialişti (de bază şi de rezervă)
de bază:
de rezervă:

Preşedinte - Andrei BEREGOI
Internist –Andrei BEREGOI
Chirurg-traumatolog-Andrian COTLĂU
Neurolog - Liudmila CUCU
Psihiatru – Marina PLEŞCA
Oftalmolog –Marina ARHIREU
Otolaringolog – Vasile RUSU
Dermatolog - Dumitru MELEGA

Preşedinte- Andrian COTLĂU
Internist – Natalia COLODRIVSCHI
Chirurg-traumatolog–Mihail STANCOV
Neurolog – Irina GUSACINSCHI
Psihiatru – Stelian CUCU
Oftalmolog – Marina ARHIREU
Otoloringolog –Zinaida GRECU
Dermatolog – Vasili DIMITROV

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
nr.03-06 din 12 august 2014

GRAFICUL

prezentării recruţilor la comisia medico-militară de încorporare.

02.09.2014

1.Cigîrleni
2.Cărbuna
3.Gangura
4.Răzeni

04.09.2014

05.09.2014

09.09.2014

10.09.2014

1.Bardar
2.Dănceni
3.Hansc
4.Horodca

08.09.2014

1.Ialoveni
2.Nimoreni
3.Pojăreni

1.Costeşti
2.Horeşti
3.Malcoci
4.Mileştii Mici

1.Suruceni
2.Văratic
3.Zîmbreni

1.Ţîpala
2.Ulmu
3.Văsieni

11.09.2014

1.Moleşti
2.Ruseştii Noi
3.Sociteni
4.Puhoi
Recruţii, care din diferite motive, nu vor fi prezentaţi la comisia medico-militară în zilele indicate în
grafic, urmează să se prezinte, începînd cu data de 15 septembrie 2104 pînă la 31 ianuarie 2015 în
fiecare zi de marţi ,miercuri şi joi, la ora 8.00.

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
Anexa 2/1

SARCINA

de încorporare a recruţilor din raionul Ialoveni în FARM toamna – iarna 2014 şi luna ianuarie a
anului 2015 pe primării
Nr.
d/r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Primăria

BARDAR
CĂRBUNA
CIGÎRLENI
COSTEŞTI
DĂNCENI
GANGURA
HANSCA
HOREŞTI
HORODCA
IALOVENI
M.MICI
MALCOCI
MOLEŞTI
NIMORENI
POJORENI
PUHOI

Numărul de recruţi
chemaţi la comisie

Sarcina
de încorporare

Data prezentării
la comisia
medico-militară

112
41
94
480
96
81
38
123
32
488
146
112
100
106
29
151

4
1
2
8
3
2
1
4
1
8
4
3
4
2
1
4

04.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
05.09.2014
04.09.2014
02.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
04.09.2014
08.09.2014
05.09.2014
05.09.2014
11.09.2014
08.09.2014
08.09.2014
11.09.2014

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

R.NOI
207
7
11.09.2014
REZENI
313
6
02.09.2014
SOCITENI
37
1
11.09.2014
SURUCENI
91
2
09.09.2014
ŢÎPALA
118
3
10.09.2014
ULMU
81
2
10.09.2014
VARATIC
22
1
09.09.2014
VASIENI
118
4
11.09.2014
ZÎMBRENI
105
3
09.09.2014
Total
3321
81
Recruţii, care, din diferite motive, nu vor fi prezentaţi la comisia medico-militară în zilele stipulate
în grafic, urmează să se prezinte, începînd cu data de 15 septembrie 2014 pînă la 31 ianuarie 2015
în fiecare zi de marţi ,miercuri şi joi, la ora 8.00.

Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei de acordare a compensaţiei
unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale 03-07
În temeiul Legii privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta
de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural nr. 154-XVI din 5 iulie 2007,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului RM, nr. 1255 din 19 noiembrie 2007 „Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru
conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural",
art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1 . Se aprobă Procesul-verbal, nr. 1 din 4 august 2014, al comisiei raionale pentru
acordarea compensaţiei unice privind conectarea la conducta de gaze naturale a unor
categorii de populaţie din localităţile rurale ale raionului, conform anexei.
1. Decizia se prezintă Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
2. Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului, va asigura controlul asupra
executării prezentei decizii.

Președintele ședinței

Ilie NOUR

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

