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DECIZIE  nr.  4/1 
din 19.08. 2021 

                                                                                                           Proiect               
 

Cu privire la nivelul de pregătire 
a Grădiniței de copii către noul an 
de studii și sezonul rece 2021-2022 
 

 
În temeiul a art.14al.2  lit.(a) a Legii  Republicii Moldova privind 

administraţia publică locală nr.436/2006,având avizul pozitiv al comisiei de 
specialitate  Consiliul local   

 
                                                 DECIDE : 
 

1.Se ia act de informațiile prezentate. 
2. Se obligă primarul  d-na Maria Manoli, directorul Grădiniței de copii d-na Neagu 
Lidia : 
        - finalizarea către 30.08.2021 a tuturor lucrărilor de reparaţie,amenajarea 
teritoriului   Grădiniței de copii. 
 
         - să întreprindă măsuri de rigoare în scopul încadrării în grădiniță a copiilor 
de vârstă 1,6-7 ani; 
 
   - să întreprindă măsuri pentru asigurarea integrală a  instituțiilor cu cadre 
didactice; 
 
         - să  prevadă acțiuni ce țin de asigurarea instituțiilor cu apă potabilă; 
 
        - până la 10.10.2021 în comun cu reprezentanții Serviciului situații 
excepționale  să verifice coșurile de fum a cazangeriilor  și să asigure instituțiile cu 
operatori calificați pentru utilaje pe bază de gaze naturale. 
 
 3.Responsabili de executarea prezentei decizii  se numește conducătorul 



instituţiei bugetare( dna L.Neagu  - Grădiniţa de copii). 
 4.Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama 
primarului dom. Maria Manoli. 
 5.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 
 
 
Pro -  , împotrivă – , s-au abținut – . 
 
 

Președintele ședinței                                                                 
           Contrasemnez: 

Secretarul Consiliului local                               
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DECIZIE  nr.  4/2 
din 19.08.2021 

                                                                                                        Proiect                                                            
                                                                                        

Cu privire la planul, funcționarea, aprobarea 
rețelei de grupe și contingentul de copii la 
grădinița din satul Zubrești pentru anul de 
studii 2021-2022 
 
   În temeiul a art.14al.2 a Legii  Republicii Moldova privind administraţia 
publică locală nr.436/2006,având avizul pozitiv al comisiei de specialitate Consiliul 
local Zubrești 

DECIDE : 
1. Se permite funcționarea grădiniței de copii   la regim de 10,5 ore cu  6 grupe 
    preșcolare în număr de   130 copii după cum urmează: 
  
Grupa, vârsta Nr. de grupe Nr. copii 

Gr. preșcolară ,,Romanița”  (6-7 ani) 1 23 
Gr. mare ,,Fluturaș”              (5-6 ani) 1 25 

Gr.medie  ,,Guguță”              (4-5 ani) 1 23 
Gr.mică ,,Alunelu”                 (3-4 ani) 1 21 

Gr.mică ,,Hulubaș”                 (3-4 ani) 1 20 

Gr. antipreșcolară                  (1,6-3ani) 1 18 
 2.Se numeşte responsabil   de executarea prezentei decizii    directorul     
grădiniței  de copii dom.  Neagu Lidia. 
 3.Controlul asupra executării  prezenței decizii  se pune în seama contabilului - 
șef  Golenco Alexandra . 
4.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 
 
Pro –, împotrivă –  , s-au abținut – . 
 

Președintele ședinței                                                                  
           Contrasemnez: 
         Secretarul Consiliului local                         Cîrlig Natalia 
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                                                       DECIZIA nr.4/3  PROIECT 
                                                       din      19.08.2021 
                                                                                                                         

Cu privire la executarea bugetului 

 primăriei   pe simestru II al anului 2021 

 

Examinând informaţia contabilului-şef  Golenco Alexandra  cu privire la 

executarea bugetului primăriei pe prima jumatate  anul 2021 și având avizul 

pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul local , 

                                  D E C I D E : 

 1. Se aprobă executarea bugetului pe anul 2021: 

  Pe venituri     îndeplinirea   50.8% în sumă de 4880.9 mii   lei 

  Pe cheltuieli   îndeplinirea    37.5 în sumă de 3820.9 mii  lei 

  2. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

 

 

 

           Președintele ședinței                                                                                     

          Contrasemnează: 

 Secretarul  consiliului                                Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/4 
din 19.08.2021 

                                                                                                      
                                                                                                                Proiect         

Cu privire la examinarea cererilor 

 

           Examinând cererile  locuitorilor satului Ticlenco Maria, Galușca Natalia 
și Costin Mihailîn temeiul  art.14,al.2 lit.(y) al Legii RM nr.436/2006 privind  
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
100/2017 privind actele normative şi avînd avizul pozitiv al comisiei de 
specialitate, Consiliul local  

D E C I D E : 
1.Se  alocă un ajutor financiar unic în sumă de ______lei  doamnei Ticenco Maria 
în legătură cu starea material grea, doamnei Galușca Natalia în sumă de ______lei 
în legătură cu starea material grea și Costin Mihail în sumă de _________lei în 
legătură cu starea sănătății. 
2.Sursa de acoperire – Fondul de rezervă . 
3.Se numește responsabil de executarea prezentei decizii contabilul-șef interimar 
al   primăriei dna Lipcan Maria. 
4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului . 
5. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro -   , împotrivă - , s-au abținut –0. 
 

 

 

 

             Presedinte  al ședinței                                                                                                         
                Contrasemnat: 

  Secretarul  Consiliului local                            Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/4.1 
din 19.08.2021 

                                                                                                      
                                                                                                                     Proiect        

Cu privire la examinarea cererilor 

 
 

Examinând cererile  locuitorilor satului de pe străzile Alexandru cel Bun, 
Morilor  și Drumul Școlii în  temeiul  art.14,al.2 lit.(y) al Legii RM nr.436/2006 
privind  administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii 100/2017 privind actele normative şi avînd avizul pozitiv al comisiei de 
specialitate, Consiliul local  

D E C I D E : 
1.Se alocă str. Alexandru cel Bun suma de_______lei, str. Morilor suma de______ 
lei și str. Drumul Școlii suma de ______lei. 
2.Sursa de acoperire –   . 
3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului . 
4. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro -   , împotrivă - , s-au abținut –0. 
 

 

 

 

             Presedinte  al ședinței                                                                                                         
                Contrasemnat: 

  Secretarul  Consiliului local                            Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/4.2 
din 19.08.2021 

                                                                                                      
                                                                                                                     Proiect        

Cu privire la examinarea cererilor 

 
 

Examinând cererea PAMU Zubrești în  temeiul  art.14,al.2 lit.(y) al Legii RM 
nr.436/2006 privind  administraţia publică locală cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii 100/2017 privind actele normative şi avînd avizul pozitiv al 
comisiei de specialitate, Consiliul local  

D E C I D E : 
 

1. 
2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului . 
3. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro -   , împotrivă - , s-au abținut –0. 
 

 

 

 

             Presedinte  al ședinței                                                                                                         
                Contrasemnat: 
              Secretarul  Consiliului local                            Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/5 
din 19.08.2021 

 
                                                                                                                       Proiect        
Cu privire la crearea Comisiei de  
gestionare a patrimoniului public 
 
În temeiul art. l27 din Constituția Republicii Moldova, art. 194, 296 din Codul Civil, 
Codului apelor nr. 1532/1993, art. 3 al Legii privind descentralizarea 
administrativă nr. 435/2006, art. 74 -77 al Legii privind administrația publică 
locală nr. 436/2006, art. l0-21 al Legii privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice nr. 121/2007, Legii privind delimitarea proprietății publice nr. 
29/2018, Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ - 
teritoriale nr. 523/1999, Legii drumurilor nr. 509/1995, Legii privind spațiile verzi 
ale localităților urbane și rurale nr. 59l/1999, în scopul inventarierii și gestionării 
eficiente a patrimoniului public, planificării veniturilor și cheltuielilor, având avizul 
comisiei de specialitate, Consiliul local  
 

D E C I D E : 
 

1. Se instituie Comisia de gestionare a patrimoniului public în următoarea 
componența: 

 Manoli Maria – primar, președinte al comisie 

 Cîrlig Natalia – secretarul CL, secretar al comisiei 

 Filimon Gheorghe – specialist principal, membru 

 Golenco Alexandra – contabil-șef, membru 

 Lipcan Maria – specialist principal, membru 

 Brus Petru – consilier, membru 

 Harti Olesea – consilier, membru 
3. Comisia va avea statut permanent și va avea următoarele funcții: 

 identificarea și inventarierea resurselor patrimoniale ce aparțin UAT 
Sireți și includerea lor in Registrul local al patrimoniului public; 

 elaborarea și ținerea registrului local al patrimoniului public; 



 identificarea soluțiilor privind digitalizarea registrului local al 
patrimoniului local într-un sistem informațional automatizat; 

 determinarea stării patrimoniului;  

 analiza legislației în vigoare și identificarea bunurilor care fac parte din 
domeniul public și domeniul privat în baza prevederilor expuse ale legii;  

 stabilirea în baza criteriilor destinație sau interesului public a bunurilor 
care trebuie se fie incluse in categoria bunurilor domeniului public 
local; 

 prezentarea rezultatelor lucrului comisiei și a listei bunurilor de interes 
public local spre aprobare Consiliului local Zubrești; 

 elaborarea regulilor şi liniilor directorii pentru utilizarea proprietății 
publice de către organizațiile bugetare, întreprinderile subordonate sau 
terţi; 

 analiza şi prezentarea recomandărilor Consiliului Local cu privire la 
alocările bugetare de fonduri pentru întreținerea şi investiții în activele 
publice în cadrul procesului de planificare bugetară. 

3. Se obligă primarul satului Zubreșt – dna Manoli Maria, să identifice soluții 
privind inventarierea și delimitarea tuturor bunurilor proprietate a UAT 
Zubrești. 
4. Responsabil pentru executarea prezentei decizii este Manoli Maria, Primar. 
5. Controlul prezentei decizii se pune în seama primarului – dnei Manoli Maria.  

     6.Prezenta decizie întră în vigoare la data publicării în Registrul actelor locale. 
 

Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

   Președintele ședinței                                           
   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/6 
din 19.08.2021 

 
                                                                                                             Proiect        
Cu privire la aprobarea 
cofinanțării 
 
 
 
   În temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, Hotărârea 
Guvernului nr.476/2019 cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea 
nivelului de trei și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a 
Agriculturii și Mediului Rural, Demersul AIPA nr.611/02 din 23.06.2021, având 
avizul comisiei de specialitate, Consiliul local  
 

D E C I D E : 
 

1.Se aprobă cofinanțarea proiectului , în cadrul proiectului ,,Renovarea rețelei de 
iluminat public din satul Zubrești, raionul Strășeni” de cel puțin 20%. 
2. Responsabil pentru executarea prezentei decizii este Manoli Maria, primar. 
3.Controlul prezentei decizii se pune în seama primarului – dnei Manoli Maria.  
4.Prezenta decizie întră în vigoare la data publicării în Registrul actelor locale. 

 
Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

   Președintele ședinței                                           
   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/7 
din 19.08.2021 

                                                                                                           Proiect                                                                                                                                             
 
Cu privire la Proiectul investițional 
,,Renovarea rețelei de iluminat public  
din satul Zubrești, raionul Strășeni” 
 În temeiul art.14(2) a Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, 
în conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.397/2003 privind finanțele 
publice locale și ținând cont de Planul de dezvoltare a localității pentru anii și întru 
susținerea condițiilor pentru buna activitate a Casei de Cultură având avizul 
comisiei de specialitate, Consiliul local  

           D E C I D E : 
 

1.Se susține proiectul,, Renovarea rețelei de iluminat public din satul Zubrești, 
raionul Strășeni”   
2.Achitarea lucrărilor se v-a efectua din contul contractării unui împrumut  în anul 
2021 cu rambursarea în anii 2022-2024 
3.Se autorizează primarul satului Zubrești Maria Manoli în: 
a)elaborarea devizului estimativ caietului de sarcini privind volumul și costul 
lucrărilor proiectului menționat; 
b)analizarea conjuncturii pieții privind condițiile financiare ale împrumutului 
determinând oferta cea mai avantajoasă ale potențialelor creditori; 
c)selectarea Băncii Comerciale cu cele mai avantajoase condiții  de acordare a 
împrumutului cu înaintarea spre aprobare  condițiilor de contractare; 
d)identificarea alocațiilor necesare deservirii împrumutului și dobânzii aferente; 
4. Primarul Maria Manoli și comisia de specialitate buget și finanțe vor efectua 
controlul executării prezentei decizii. 
5.Prezenta decizie întră în vigoare la data publicării în Registrul actelor locale. 

 
Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

   Președintele ședinței                                           
   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/8 
din 19.08.2021 

                                                                                                           Proiect                                                                                                                                             
 
 

Cu privire la luarea la evidență                                                           
a masei lemnoase  și stabilirea 
prețului de vânzare 
 
 

   În temeiul Legii  Republicii Moldova nr.436/2006 privind administrația 
public locală, Autorizației pentru efectuarea tăierilor în terenurile împădurite P – 
0867/2021  eliberată de Agenția de Mediu din 14 ianuarie 2021 având avizul 
pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul local 

 
                                              DECIDE: 

1.Se i-a la evidență  masa lemnoasă  în mărime de: lemn pentru foc(tare) 44m3. 
2.Se stabilește prețul de vânzare a lemnelor de foc(tari) de 500,00lei,      
 3.Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii primarul satului (M. Manoli) 
4. Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale 
 
Pro -   împotrivă  - , abținut - . 
 

Preşedinte al şedinţei                                                              
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului local                                                  Cirlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/9 
din 19.08. 2021 

                                                                                                           Proiect                                                                                                                                             
 
 
Cu privire la repartizarea 
lemnelor de foc 
 

                       

  În temeiul  ,art.14 al. 2  lit.(y) al Legii nr.436/2006 privind administrația 

publică locală și având avizul pozitiv  al comisiei de specialitate , Consiliul sătesc 

Zubrești   

                                                      DECIDE : 

1.Se repartizează cantitatea de lemn de foc  în mărime de  44 m3, cu valoarea    de  

22000,00lei, cu titlul gratuit, următoarelor persoane:  

I)      

  
2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului  
    d-nei Maria Manoli. 
3. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro- , împotrivă- 

 
 
 
 
                  Presedinte  al ședinței                                                  
                  Contrasemnat : 
                  Secretarul Consiliului                                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/10 
din 19.08.2021 

                                                                                                           Proiect                                                                                                                                             
Cu privire  la introducerea                                                           
în grafică a terenurilor proprietate 

privată și determinarea hotarelor 

 

 

             În  temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, art. 13  

Codul funciar nr.828/1991, Deciziei CL nr.4 din 10 octombrie 2003, cererii depuse 

de către  cet. Trifan Igor și   având avizul pozitiv al comisiei de specialitate, 

Consiliul local 

 

                                                   D E C I D E: 

 

1.Se permite introducerea în grafică a terenurilor aflate în extravilanul satului 

Zubrești și determinarea hotarelor la terenurile cu numerele  

cadastrale;8043999467 – 8043205004(nou); 8043999482-8043205006(nou); 

8043999536-8043205016(noi); 8043999559-8043205017(nou); 8043999661 – 

8043205018(nou); 8043999728-8043205019(nou); 8043999752-8043205020(nou) 

8043999824-8043205021(nou); 8043999838-8043205022(nou); 8043999891 – 

8043205023(nou); 8043999920-8043205024(nou); 8043999927-8043205025(nou) 

8043999931-8043205026(nou); 8043999979-8043205027(nou); 8043999984 – 

8043205028(nou); 8043999719-8043205029(nou); 8043999194-8043205030(nou) 

8043999250-8043205031(nou); 80439991000-8043205032(nou); 80439991009 – 

8043205033(nou); 8043999638-8043205034(nou); 8043999750-8043205035(nou) 

80439991156-8043205036(nou); 80439991169-8043205037(nou); 8043999744 – 

8043205038(nou);8043999700-8043205039(nou);80439991268-8043205040(nou) 

80439991015-8043205041(nou);80439991016-8043205042(nou);80439991039 – 

8043205043(nou);80439991065-8043205044(nou);80439991066-8043205045(nou 

80439991092-8043205046(nou);80439991254-8043205047(nou);80439991286 – 

8043205048(nou);80439991288-8043205049(nou);8043999573-8043205050(nou) 

8043999257-8043204075(nou);8043999291-8043204076(nou) și 8043999303 – 

8043204077(nou).   



2.  Inginerul cadastral va asigura coordonarea lucrărilor de proiectare și cadastrale, 

necesare pentru terenurile specificate în p.1 al prezentei Decizii și va asigura 

transmiterea cotelor de teren în natură cu perfectarea actelor respective. 

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

4. Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

   Președintele ședinței                                           
   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/11 
din 19.08.2021 

                                                                                                           Proiect                                                                                                                                             
 
 

Cu privire la corectarea erorilor 
din titlul de autentificare a  
deținătorilor de teren 
 

 
 În temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, 
Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii 
în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.437/2019, 
capitolul V, punctul (2), având avizul comisiei de specialitate Consiliul local 
                                              Decide: 
1.Se ia act de informație 
2.Se acceptă corectarea erorii comise în procesul atribuirii în proprietate a 
terenului cu numărul cadastral 8043211402 cu suprafața de 0,2394ha, fiind 
atribuit prin decizia Consiliului local nr.6/18 din 10.12.2013 lui Gălușcă Ion Tudor, 
anul nașterii 21.10.1951, iar titlul fiind perfectat pe Gălușcă Ion Tudor anul 
nașterii 1960. 
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului . 

4. Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

   Președintele ședinței                                           
   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/12 
din 19.08.2021 

 
                                                                                                                       Proiect        
Cu privire la crearea Comisiei de  
concurs pentru funcția de secretar  
al Consiliului local 
 
 
 

 În temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală,  având 
avizul comisiei de specialitate Consiliul local 
 
                                              Decide: 
 
1.Se creează comisia de concurs pentru funcția de secretar al Consiliului local în 
următoarea componență: 
- Manoli Maria,primar – președintele comisiei 
- Golenco Alexandra, contabil-șef –secretarul  
- Filimon Gheorghe, specialist principal - membru 
- 
- 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului . 

3. Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

   Președintele ședinței                                           
   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/13 
din 19.08.2021 

 
                                                                                                                       Proiect        

 
 

Cu privire la aprobarea 
statutului localității 

 
 
 

În temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală,  având 
avizul comisiei de specialitate Consiliul local 
 
                                              Decide: 
1.Se aprobă statutul localităţii. 
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului . 
3. Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

   Președintele ședinței                                           
   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/14 
din19.08.2021 

                                                                                                           Proiect                                                                                                                                             
 

                                               
 

Cu  privire  la rectificarea bugetului 
pe anul 2021 
 
               În conformitate  cu  prevederile  Legii RM nr.436/2006 privind  
administraţia publică  art.14 lit.”n”, Legea  RM privind  finanţele publice locale  
nr.397/2003  cu  modificările  ulterioare, avînd  avizul pozitiv al  comisiei  de  
specialitate  Consiliului local   
                                                      D E C I D E: 
1.Se modifica bugetul la parte de venituri: 
 
113220 Impozitul pe bunurilor imobiliare ale persoanelr fizice     +7100.00 lei 
114412 Taxa pentru amenajarea teritoriului                                  +2400.00 lei 
144211 Taxa de organ. a licit. si loteriilor pe teriotoriul APL       +3000.00 lei 
TOTAL                                                                                           12500.00 lei 
 
2.Se   rectifica bugetul la partea de cheltuieli   la urmatoarele institutii                               
   
F3 0640 P1P2-7505   P3 00335   Iluminarea stradala 

222110   Energia electruca                                                                -50000.00 lei    
336110  Procurarea materialelor de uz gospodaresc                        -47500.00lei 
319230  Inst. de treansm.in curs de execut. Ilumina. Stra. proiect   +97500.00 lei  
       
P3-0169   P1P2 0808    P3-00059      servicii generale (vinzarea terenurilor) 
371210  Realizarea terenurilor                                              - 19300.00 lei 
F3- 0620   P1-P2- 7502  P3- 00333  Amenajarea teritoriului 
 
222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                            + 31800.00 lei 
 



 3.  Pesponsabilitatea  de   execuitarea  prezentei decizii i  se   atribuie contabilului 
șef  dnei Lipcan Maria. 
4. Control asupra  prezentei  decizii  i se  atribuie   primarului dnei  Maria Manoli.  
 
Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 
Presedinte  al ședinței                                           
Contrasemna 
Secretarul Consiliului                                         Natalia Cirlig 
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DECIZIE  nr.  4/15 
din19.08.2021 

                                                                                                           Proiect                                                                                                                                             
 
 

Cu privire la monitorizarea implementării 
strategiei de dezvoltare locală 

 
 
 

În temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală,  având 
avizul comisiei de specialitate Consiliul local 
 
                                              Decide: 
 
1.Se i-a act de informaţie 
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului . 
3. Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

   Președintele ședinței                                           
   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                          Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/16 
din19.08.2021 

                                                                                                           Proiect                                                                                                                                             
 

 

 

Cu privire la   demisia dnei Cîrlig Natalia, 

  secretar al consiliului 

 

 

  În baza cererii și în temeiul  art. 38 alin. (4), art.19,art.20  a Legii R. 

Moldova privind  administrația  publică  locală  nr.436/2006, Consiul local 

Zubrești            

                                                      DECIDE: 

1.Se  acceptă   demisia din funcția de secretar al consiliului a dnei Cîrlig Natalia  

 cu plata îndemnizației unice pentru vechime în serviciul  

   public de pe data de . 

2.Se declară vacantă funcția publică de conducere de secretar al consiliului. 

3.Se stabilește că atribuțiile funcției publice de conducere vacante de secretar  al  

   Consiliului  vor fi exercitate de către d-na Lipcan Maria,specialist principal. 

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama   d-nei Maria  

   Manoli ,primar. 

 

Pro - , împotrivă -   , abținut – . 

 

 

 

          Președinte al şedinţei                                
 


