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DECIZIE  nr.4 /1 
din 21.07.2020 

 
                                                                                Proiect 

 
Cu privire la nivelul de pregătire 
a Grădiniței de copii către noul an 
de studii și sezonul rece 2020-2021 
 

 
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 30.08.2020 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 10.10.2020 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 numesc conducătorul 
instituţiei bugetare( d.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                                  Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/2 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      Proiect 

Cu privire la planul, funcționarea, aprobarea 
rețelei de grupe și contingentul de copii la 
grădinița din satul Zubrești pentru anul de 
studii 2020-2021 
 
 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: 

                12 grupă  de vârsta 1,6-3 ani  în număr de 36 copii. 
           1 grupă  de vârsta 3-4 ani   în număr de 23 copii. 

                1 grupe  de vârsta 4-5 ani   în număr de 25 copii. 
                           1 grupă  de vârsta 5-6 ani   în număr de 22 copii. 
                           1 grupă de vârsta 6-7  ani   în număr de 24 copii. 
  
 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                                  Cîrlig Natalia 
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DECIZIE  nr.  4/3 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      Proiect 

 
 

Cu privire la corelarea 

bugetului local pe anul 2020 

 

În conformitate cu Legea bugetului de stat  pentru anul 2020,anexa nr.7 privind 

repartizarea alocatiilor in bugetul de stat pentru anul 2020 , MO108-109  din 25 

aprilie 2020,art.943 al legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 , al legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publica  

locală. Decizia nr.10/2 din 10.12.2019 cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 

2020 din lectura a doua cu modificările ulterioare şi avînd avizul pozitiv al 

comisiei de specialitate Consiliului local propune pentru a decide 

      

 1. Se propune spre modificare şi completare în decizia Consiliului  local nr. 10/2 

din 10 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020” după 

cum urmează: 

 

I.În anexa nr. 1  pct.4„Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local 

pe anul 2020 ” la prezenta decizie  se majoreaza cifra „250.0” la venituri 191220 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul 1  „ si se majoreaza cifra „500.0” la venituri 193141 Transferuri 

curente primite cu destinaţie generalaîntre bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul I in cadrul unei  unitati administrative-teritoriale 

În anexa nr.1 la prezenta Decizie cifra 3985.8 la venituri se substituie cu cifra 

„4735.8” şi la partea de cheltuieli cifra „3985.8” se substituie cu cifra  „4735.8” 

II.În anexa nr.2 „Veniturile bugetului local pe anul 2020 Capitolul X ,se majoreaza 

cifra „250” la venituri 191220 Transferuri capitale primite cu destinatie speciala 

intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1  si si se majoreaza cifra „500.0” 

la venituri 193141 Transferuri curente primite cu destinaţie generalaîntre bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul I in cadrul unei  unitati administrative-

teritoriale 

    Anexa nr.2 Total veniturile bugetului local pe anul 2020 pozitia X suma de 

3985.8 se                  substituie cu 4735.8 mii lei. 



III.In anexa nr.3  la grupa principală 6 , la grupa 6 se majoreaza suma de 500,00 

mii lei pentru  achitarea contributiei la proiect pentru apa si  canalizare si 250,0 mii 

lei contributia de stat   la investitii  capitale  pentru iluminarea stradala 

- total cifra de 5225.9 mii lei se substituie cu cifra 5975.9 mii lei 

IV. Cuantumul transferurilor de la bugetul de stat 

- la decizie la pct.4 cuantumul transferurilor de la bugetul de stat cifrele 3985.9mii 

lei se substituie cu 4735.8 mii  lei 

2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii  

Contabilul şef(A. Golenco). 

3.Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii primarul s (M. Manoli) 
4.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 
 
Pro –, împotrivă –  , s-au abținut – . 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                                                    
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului local,                                                                           Cirlig Natalia 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                                                                       



                                                                                                                       Anexa nr. 1 
                                                                                                                             la Decizia Consiliului local Zubreşti 

                                                                                                                       nr. 4/3   din 21 iulie 2020 

 
 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pe anul 2020 
 

 

Denumirea Cod 
Eco 

Aprobat 
(rectificat
) 

 

Propuneri 
de 

modificare(
+;-) 

precizat 

I. Venituri, total  3985.8 750.00 4735.8 

inclusive transferuri de la bugetul de stat     

1. Transferuri curente primite cu destinaţie generală între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 

191231 1042.0  1042.0 

2.  Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 
bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 
învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special 
şi complimentar (extraşcolar) 

191211 2443.5 
 

 2443.5 

3. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 
şcoli sportive 

191113    

4. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 
asigurarea şi asistenţa socială 

191239 62.1  62.1 

5. Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura 
drumurilor 

191216 353.2  353.2 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de 

stat si gugetele locale de nivelul 1 „. 

6.  

191220 85.0 250.00 335.00 

Transferuri curente primite cu destinaţie generalaîntre bugetul de 

stat şi bugetele locale de nivelul I in cadrul unei  unitati 

administrative-teritoriale 

193141  500.00 500.00 

II. Cheltuieli, total  3985.8 750.0 4735.8 

III. Sold bugetar     

IV. Sursele de Finanţare, total  3985.8 750.0 4735.8 

 
 
 

 

Contabil sef                                            A Golenco 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             VIZAT 
                                                                                                                            Anexa nr. 2  

la Decizia Consiliului local Zubresti 
nr. 4/3   din  21 iulie 2020 

 
 

Veniturile bugetului local  pe anul 2020 
 
  

Denumirea Cod 
Eco (k6) 

Propun
eri de 

modific
are 
 (+-) 

 

 Suma,  
mii lei 

I. Impozite pe venit   729.1  729.1 

 Impozit pe venitul persoanelor fizice 111110,1
11121111

130 

729.1  729.1 

II. Alte taxe pentru mărfuri şi 
servicii 

 94.8  94.8 

 Taxa pentru apă 114611 93.0  93,0 

 Taxa pentru lemnele eliberate pe picior 114613    

 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele 
înmatriculate în Republica Moldova 
 

114633    

Taxa de organizare  a licitatiilot si loteriilor unit[tilor 
administrativ-teritoriale 

142211 1.7  1.7 

Taxa pentru certificare de urbanizm si autorizarile de 
constructii sau desfiintare 

142215 0.1  0.1 

Plata pentru locatiunea patrimoniului public 142252 3.0  3,0 

III. Comercializarea mărfurilor 
şi serviciilor de către 
instituţiile bugetare 

 155.6  155.6 

Impozitul funciar de la persone fizice,juridice inregistrate in 
calitate de intreprinzator 

113161 132.2  132.2 

Impozit funciar al persoanelor fizice cetateni 113171 23.4  23.4 

IV. Impozite imobiliare  87.6  87.6 

Impozitul pe  bunurile imobiliare ale  persoanelor  juridice 113210 1.1  1.1 

 Impozitul pe  bunurile imobiliare ale  persoanelor  fizice 113220 20.0  20,0 

Impozit pe  bunurile imobiliare  achitat de catre persoanele 
juridice 

113230 54.0  54.0 

Impozit pe  bunurile imobiliare  achitat de aatre persoanele 
fizice  cetatenilor din valoarea estimata 

113240 12.5  12.5 

                 113300 Inpozite pe proprietate cu caracter 
ocazitional 

 0.4  0.4 

Impozite  pe  proprietate cu  caracter  ocazional 113313 0.4  0.4 

V. Taxe prntru servicii 
speciale 

 72.7  72.7 



Taxe  pentru amenajarea teritporiului 114412 9.0  9.0 

Taxe pentru  unitatile  comerciale si sau  prestatii servicii 114418 38.7  38.7 

Taxa pentru salubrizare 114426 25.0  25,0 

VI Renta   
16.4 

 
 

16.4 
 

Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata la bugetul 
local de nivelul  

141522 16.4  16.4 

VII Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre 
institutiile bugetare 

 33.0  33.0 

Plata  pentru locatiunea bunurilor  patrimoniului public 142320 33.0  33,0 

VIII Amenzi pentru incalacarea traficului rutier  0.1  0.1 

  Amenzi aplicate  de subdiviziunile Inspectoratului General al  
Polotiei  pentru incalacarea traficului rutier constante cu 

ajutorul mijloacelor  audio –foto vidio 

143130 0.1  0.1 

IX Taxe si plati administrative     

X Alte venituri incasate de la bugetele lopcale  50.4  50.4 

Alte venituri incasate de la bugetele lopcale 145142 50.4  50.4 

VENITURI ÎN TOTAL  1240.1 
 

 
 

1240.1 
 

VII.TRANSFERURI  3985.8 750.00 4735.8 

 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între 
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 

191231 1042.0  1042.0 

 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 
bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 
învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi 
complimentar (extraşcolar) 

191211 2443.5  2443.5 

 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 
asigurarea şi asistenţa socială 

191216 353.2  353.2 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul 

de stat si gugetele locale de nivelul 1 „. 

 

191220 85.0 250.0 335000 

Transferuri curente primite cu destinatie  generala intre 

bugetele locale de nivelui II de stat si bugetele locale de nivelul 

I 

191239 62.1  62.1 

Transferuri curente primite cu destinaţie generalaîntre bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul I in cadrul unei  unitati 

administrative-teritoriale 

193141  500.00 500.00 

TOTAL GENERAL VENITURI  5225.8 750.00 4735.8 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
     



     

     

          

    
                   Anexa nr. 3 

    
la Decizi/a Consiliului raional Strășeni 

    
nr. 4/3 din21 iulie2020  

Resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și 
programe pe anul 2019  

 

Denumirea Cod aprobat modificare precizat 

Cheltuieli recurente, în total   5225.9 750.0 5975.9 

cheltuieli de perrsonal,în total         

Investiții capitale,în total -       

Grupa principală 1   1245.1 
 

1245.1 

Resurse, total - 1245.1 
 

1245.1 

Resurse generale 1       

Resurse colectate de autorități/instituții 
bugetare 2       

Chletuieli, total -       

Exercitarea guvernării 0301 1004.8 
 

1004.8 

Servicii de suport pentru exercitarea 
guvernării 0301 189.3   189.3 

Datoria externă a autorităţilor publice locale 1703       

Politici şi management în domeniul bugetar-
fiscal 0501       

Gestionarea fondurilor de rezervă și de 
intervenție 0802 51.0   51,0 

Grupa principală 2   2,0   2,0 

Resurse, total - 2,0   2,0 

Resurse generale 1       

Resurse colectate de autorități/instituții 
bugetare 2       

Chletuieli, total - 2,0   2,0 

Servicii de suport în domeniul apărării  
naționale 3104 2,0   2,0 

Grupa principală 4   303.3   303.3 

Resurse, total - 303.3   303.3 

Resurse generale 1       

Resurse colectate de autorități/instituții 
bugetare 2 303.2    303.2  

Chletuieli, total - -50,0   -50,0 

Vinzarea terenurilor 5009 -50,0   -50,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 353.2   353.2 

Politici şi management în domeniul 
geodeziei, cartografiei şi cadastrului 6901       

Grupa principală 6   462.2 
 

463.2 



Resurse, total -       

Resurse generale 1       

Resurse colectate de autorități/instituții 
bugetare 2       

Chletuieli, total -       

      7502   373.2    250.0   623.2 

Dezvoltarea  gospodăriei de locuinţe şi 
serviciilor comun. 7503 90,0 500.00  590,0 

Grupa principală 7         

Resurse, total -       

Resurse generale 1       

Resurse colectate de autorități/instituții 
bugetare 2       

Chletuieli, total -       

Programe naționale și speciale în domeniul 
ocrotirii sănătății 8018       

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 
domeniul ocrotirii sănătății 8019       

Grupa principală 8         

Resurse, total - 735.9 
 

735.9 

Resurse generale 1       

Resurse colectate de autorități/instituții 
bugetare 2       

Chletuieli, total -       

Politici şi management în domeniul culturii  8501       

Dezvoltarea culturii 8502 702.6 
 

702.6 

Sport 8602 15,3   15,3 

Tineret 8603 10,0   10,0 

Grupa principală 9   2476.5 
 

2476.5 

Resurse, total - 2476.5 
 

2476.5 

Resurse generale 1       

Resurse colectate de autorități/instituții 
bugetare 2       

Chletuieli, total - 2476.5 
 

2476.5 

Politici şi management în domeniul 
educaţiei 8801       

Educație timpurie 8802 2476.5 
 

2476.5 

Învățămînt gimnazial 8804       

Învățămînt special 8805       

Învățămînt liceal 8806       

Servicii generale în educaţie 8813       

Educația extrașcolară și susținerea elevilor 
dotați 8814       

Curriculum 8815       

Grupa principală 10         



 
                                                                                                              
 
Contabil sef                                                                   A.Golenco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resurse, total -       

Resurse generale 1       

Resurse colectate de autorități/instituții 
bugetare 2       

Chletuieli, total -       

Politici şi management în domeniul 
protecţiei sociale 9001       

Protecţie a familiei şi copilului 9006       

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi 
speciale  9010       

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012       

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi 9013       

Protecția socială a unor categorii de 
cetățeni 9019       

          



                                                                                                              Anexa 4 
la decizia CL Zubrești  nr.4/3 din  21.07.2020  

 

Efectivul 
limită al statelor de personal  şi cheltuielile totale ale instituţiilor publice finanţate de la 

bugetul  local 
  Primăria 

Funcția Nr.de unități Cheltuielile totale/mii lei 

Primar 1  
 

1245.1 
  

Secretarul consiliului 1 

Contabil -șef   1 

Specialist 4 

Contabil 1 

Șofer 1 

Îngrigitor încăperi de 
serviciu 

0,5 

Muncitor auxiliar    1 

Grădinița de copii 

Șef de grădiniță 1  
 
 
 

2476.5 

Educator metodist 0,5 

Educator 9,3 

Conducător muzical 0,875 

Asistent medical 0,75 

Intendent 1 

Muncitor auxiliar 0,5 

Spălătoreasă 1,75 

Lengereasă 0,5 

Ajutor de educator 5,75 

Dădacă 1,3 

Paznic 2 

Responsabil CG 0,25 

Operator gaze 1,5 

Casa de cultură 

Director 0,5  
 

 510.4 
Conducător artistic 2,0 

Acompaniator 0,5 

Conducător fanfară 1.0 

Îngrigitor încăperi 1 

Biblioteca publică 

Bibliotecar-șef 1 192.2 

Îngrigitor încăperi 0,5 

         
 
  

Contabil sef                                      Alexandra Golenco 



      
 Anexa nr. 5 

la Decizia Consiliului local Zubrești nr.4/3 
din  21.07.2020 

MIJLOACE COLECTATE 

încasate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local 

din executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată 

 
 

 

Nr. 

I

nstituţiile publice 

S

uma anuală, 

(

mii lei) 

1 2 3 

2 Casa de cultură Zubrești 3,00 

3 Aprovizionarea cu apă 90,00 

4 Arenda încăperilor la grădiniță 33,00 

Total 126.0 

 

  

Contabil sef                                    A.Golenco 
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DECIZIE  nr.  4/4 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      Proiect 

Cu privire la abrogarea deciziei 
 CL nr.3/8 din 24.06.2020  
 
 

În temeiul  pun. (1),  art. 14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, având avizul pozitiv al comisiei de specialitate, 

Consiliul local  

                                                           DECIDE: 
 
1.Se abrogă  decizia Consiliului local Zubrești nr.3/8 din 24.06.2020 ,, Cu privire la  
vânzarea terenului aferent construcției”. 
 2. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei satului 
Maria Manoli.     
3. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

 
 Pro – , împotrivă –   . 
 
Președintele  ședinței                                                         
Conrtasemnat: 
Secretar al Consiliului local                                     Cîrlig Natalia 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 
Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

                  Zubreşti                                                                 Совет 
___________________________________________________________________ 
MD-3739, s.Zubreşti,raionul Străşeni,                                                  MD-3739,с.Зубрешть,р-н Стрэшень 
tel./fax( 0237)79-236,tel.79-238,                                                              тел./факс (0237)79-236,тел.79-238 
_____________________________________________________________________________________ 

DECIZIE  nr.  4/5 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      Proiect 

Cu privire la examinarea cererii 
 

           Examinând cererea  IMSP ,,Centru de Sănătate 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.Se  alocă suma  de ______ lei pentru procurarea  echipamentului  de protecție 
lucrătorilor medicali în focarele de COVID – 19.  
2.Sursa de acoperire – Fondul de rezervă . 
3.Se numește responsabil de executarea prezentei decizii contabilul-șef  al 
   primăriei dom. Golenco Alexandra. 
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 – . 
 

 

 

 

             Presedinte  al ședinței                                                      
               Contrasemnat: 
            Secretarul Consiliului                                       Cîrlig Natalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 
Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

                  Zubreşti                                                                 Совет 
___________________________________________________________________ 
MD-3739, s.Zubreşti,raionul Străşeni,                                                  MD-3739,с.Зубрешть,р-н Стрэшень 
tel./fax( 0237)79-236,tel.79-238,                                                              тел./факс (0237)79-236,тел.79-238 
_____________________________________________________________________________________ 

DECIZIE  nr.  4/5.1 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      Proiect 

Cu privire la examinarea cererii 
 

           Examinând  cererea Î.I.,,Ticlenco Tamara” 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 având avizul 
pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul local  

D E C I D E : 
1.Se    
  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 – . 
 

 

 

 

             Presedinte  al ședinței                                                      
               Contrasemnat: 
            Secretarul Consiliului                                       Cîrlig Natalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 
Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

                  Zubreşti                                                                 Совет 
___________________________________________________________________ 
MD-3739, s.Zubreşti,raionul Străşeni,                                                  MD-3739,с.Зубрешть,р-н Стрэшень 
tel./fax( 0237)79-236,tel.79-238,                                                              тел./факс (0237)79-236,тел.79-238 
_____________________________________________________________________________________ 

DECIZIE  nr.  4/5 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      Proiect 

Cu privire la examinarea cererii 
 

           Examinând cererea  locuitoarei satului _______ 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 un ajutor financiar unic în sumă de_________lei în legătură cu starea 
material grea.  
2.Sursa de acoperire – Fondul de rezervă . 
3.Se numește responsabil de executarea prezentei decizii contabilul-șef  al 
   primăriei dom. Golenco Alexandra. 
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 – . 
 

 

 

 

             Presedinte  al ședinței                                                      
               Contrasemnat: 
            Secretarul Consiliului                                       Cîrlig Natalia 

 
 
 
 
 
 
 



 
Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 
Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

                  Zubreşti                                                                 Совет 
___________________________________________________________________ 
MD-3739, s.Zubreşti,raionul Străşeni,                                                  MD-3739,с.Зубрешть,р-н Стрэшень 
tel./fax( 0237)79-236,tel.79-238,                                                              тел./факс (0237)79-236,тел.79-238 
_____________________________________________________________________________________ 

DECIZIE  nr.  4/5 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      Proiect 

Cu privire la examinarea cererii 
 

           Examinând cererea Î.I.,,Petrașcu Valentin” 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   aprobă graficul de lucru de la ____ până la _______. 
 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 – . 
 

 

 

 

             Presedinte  al ședinței                                                      
               Contrasemnat: 
            Secretarul Consiliului                                       Cîrlig Natalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 
Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

                  Zubreşti                                                                 Совет 
___________________________________________________________________ 
MD-3739, s.Zubreşti,raionul Străşeni,                                                  MD-3739,с.Зубрешть,р-н Стрэшень 
tel./fax( 0237)79-236,tel.79-238,                                                              тел./факс (0237)79-236,тел.79-238 
_____________________________________________________________________________________ 

DECIZIE  nr.  4/6 
din 21.07.2020                                                                                                  

                                                                                    Proiect 
Cu privire la instituirea comisiei de licitație 
 

 
În scopul  organizării  licitațiilor  privind vînzarea –cumpărarea bunurilor în 

conformitate cu legislația în vigoare  , în  temeiul art.14   a Legii nr. 436/2006 

privind administrația publică locală, Hotărîrea Guvernului nr.136/2016 cu privire 

la aprobarea  Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere și având 

avizul pozitiv al comisiei de specialitate ,Consiliul local   

                                                  DECIDE: 

1.Se abrogă decizia Consiliului local nr.6/13 din 23.09.2016 cu privire la instituirea 

comisiei de licitație 

2.Se instituie comisia de licitație în următoarea componență: 

 Manoli Maria ,primar-președinte 

 Cîrlig Natalia,secretar al consiliului-secretarr 

 Golenco Alexandra,contabil-șef – membru 

 Lipcan Maria,specialist – membru 

 Filimon Gheorghe,specialist – membru 

          _______________  ,consilier – membru 

          _______________ ,consilier – membru 

 Reprezentantul Consiliului Raional  -membru 

 Reprezentantul IFS    -   membru. 

3.Se pune în sarcina comisiei petrecerea tuturor licitațiilor publice privind   

    vînzarea-cumpărarea bunurilor aprobate de consiliul local. 

4.Se stabilește ,că în cazul demiterii unor membri ai comisiei de licitație din 

funcție,persoanele nou numite în funcțiile date, vor exercita funcțiile de membru al 

comisiei  de licitație fără emiterea altei decizii . 

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

 

Pro -   , împotrivă - , s-au abținut – . 
             Preşedintele şedinţei                                           

             Contrasemnează:                                           

            Secretarul Consiliului                                     Cîrlig Natalia                             



 

Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 
Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

                  Zubreşti                                                                 Совет 
___________________________________________________________________ 
MD-3739, s.Zubreşti,raionul Străşeni,                                                  MD-3739,с.Зубрешть,р-н Стрэшень 
tel./fax( 0237)79-236,tel.79-238,                                                              тел./факс (0237)79-236,тел.79-238 
_____________________________________________________________________________________ 

DECIZIE  nr.  4/7 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      Proiect 

 
Cu  privire  la rectificarea bugetului 
pe anul 2020 
 
               În conformitate  cu  prevederile  Legii RM nr.436-XVI  din  28 decembrie   
2006 privind  administraţia publică  art.14 lit.”n”, Legea  RM privind  finanţele 
publice locale  nr.397-XV  din  16.10.2003  cu  modificările  ulterioare, avînd  avizul 
pozitiv al  comisiei  de  specialitate  Consiliului local   
                                      D E C I D E: 
2.Se   rectifica bugetul la partea de cheltuieli   la urmatoarele institutii                               
  F3- 0820       P1P2-8502  P3-00234  Biblioteca.  
222710      Derplasari  de serviciu in interiorul tarii                     -500.00 lei 
222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                     -800.00 lei 
335110 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice            -2800.00 lei 
336110 Procurarea  materialelor de uz gospodartesc                     -900.00 lei  
        Total                                                                                    -5000.00 lei     
    
F3- 0820       P1P2-8502  P3-002341. Casa de cultura 
222500 Servicii de reparatii curente                                      5000.00 lei 
Total                                                                                        5000.00 lei 
  3.  Pesponsabilitatea  de   execuitarea  prezentei decizii i  se   atribuie 
contabilului șef  dnei Golenco  Alexandra. 
4. Control asupra  prezentei  decizii  i se  atribuie   primarului dnei Natalia Cirlig.  
5. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro -   , împotrivă - , s-au abținut – . 
 
Presedinte  al ședinței                                           
Contrasemnat 
Secretarul Consiliului                                         Natalia Cirlig 



                      

Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 
Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

                  Zubreşti                                                                 Совет 
___________________________________________________________________ 
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DECIZIE  nr.  4/8 
din 21.07.2020 

                                                                                                      
                                                                                      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, cererilor 

depuse de către  cet. Mogîldea Aurelia, Costin Melania, Voinovan Teodor, Costin 

Gheorghe, Costin Nicolae și SC,,MG MODERN DESING” SRL   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 nr. cadastrale 8043999738 – 

8043103054(nou); 8043999867 – 8043103055(nou); 8043999497 – 8043103056 

(nou); 8043999597 – 8043103058(nou); 8043999773 – 8043103059(nou); 

8043999717 – 8043103060(nou); 80439991113 – 8043103061(nou); 8043999944 

– 8043103062(nou); 8043999210 – 8043103063(nou); 8043999597 – 8043103057 

(nou); 80439991229 – 8043207106(nou); 80439991292 – 8043207107(nou); 

8043999353 – 8043207153(nou); 80439991323 -8043207154(nou); 80439991145 

– 8043207155(nou); 8043999692 -8043207156(nou); 8043999399 – 8043207157 

(nou); 80439991208 – 8043207158(nou); 8043999363 – 8043207159(nou); 

80439991114 – 8043207160(nou); 80439991159 – 8043207161(nou); 8043999203 

– 8043207162(nou); 8043999680 – 8043207163(nou); 8043999990 – 8043207164 

(nou); 8043999405 – 8043207165(nou); 8043999409 – 8043207166(nou); 

8043999386 – 8043207167(nou); 8043999835 – 8043207168(nou); 80439991316 

– 8043207169(nou); 80439991061 – 8043207170(nou); 80439991210 – 

8043207171(nou); 80439991299 – 8043207172(nou); 8043999435 – 8043207173 

(nou); 8043999445 – 8043207174(nou); 80439991335 – 8043207175(nou);  și 

8043999301 – 8043207176(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 -  

 

  

   Președintele ședinței                                          

   Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului local                           Cîrlig Natalia 

 
 

    

 

 
 
 


