


 

Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

Zubreşti                                                                            Совет 

 

DECIZIE nr. 6/1 

                                                din                                                       proiect 

 

Cu privire la nivelul de pregătire a 

 Grădiniţei de copii  către noul an de  

studii şi  sezonul  rece 2017- 2018 

  

 Analizînd raportul primarului ,   în temeiul a art.14al.2  lit.(a) a Legii  

R.Moldova privind administarţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie anul  

și avînd 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 30.09.2018 a tuturor lucrărilor de reparaţie,amenajarea 

teritoriului   Grădiniței de copii  . 

         - să întreprindă măsuri de rigoare în scopul încadrării în grădiniță a copiilor 

de vîrstă 1,6-7 ani; 

   - să întreprindă măsuri pentru asigurarea integrală a  instituțiilor cu cadre 

didactice; 

 - să asigure transparența corectă a banilor publici destinați alimentației 

copiilor, asigurînd asortimentul necesar  de alimentare și valoarea energetică a 

rației copiilor; 

 - să întreprindă  acțiuni în vederea  asigurării depozitării produselor 

alimentare, precum și încheerea contractelor pe produse alimentare; 

 - să  prevadă acțiuni ce țin de asigurarea instituțiilor cu apă potabilă; 

          - pînă la 10.10.2018 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. 

 

 

 

  Președintele ședinței                                     

                  Contrasemnează 

  Secretar al consiliului                                   
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DECIZIE nr. 6/2 

                                   din                                          proiect 

 

 

Cu privire  la  funcționarea , aprobarea rețelei de    

grupe  și  contingentul  de  copii  la  grădinița din 

satul Zubrești pentru anul de studii 2017-2018 

  

   Ascultînd raportul primarului d-nei Maria Manoli, în temeiul a art.14al.2    a 

Legii  R.Moldova privind administarţia publică locală nr.436-XVI din 28 

decembrie anul 2006 și avînd 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   125 copii după cum urmează: 

                1  grupă  de vîrsta 1,6-3 ani  în număr de 18 copii. 

           1 grupă  de vîrsta 3-4 ani   în număr de 23 copii. 

                1 grupe  de vîrsta 4-5 ani   în număr de 19 copii. 

                          2 grupe de vîrsta 5-6  ani   în număr de 40 copii. 

                          1 grupă  de vîrsta 6-7 ani   în număr de 25 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 . 

 

 

 

  Președintele ședinței   

                  Contrasemnează:                                             

  Secretar al consiliului                                            
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DECIZIE nr. 6/3 

                               din                                     proiect 

 

 

 

Cu privire la stabilirea  mărimei îndemnizaţiei 

de conducere directorului grădiniței de copii 

  

 În baza  Demersului  şefei grădiniţei de copii şi în temeiul poziției 1 din 

tabelul 5, pct.(1) al Notei la tabelul nr.2 din  Anexa nr.1 la Hotărîreia Guvernului  

nr.381 din 13.04.2006  cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din 

unităţile bugetare și avînd avizul pozitiv al comisiei de specialitate   ,  Consiliul 

local   

                                           DECIDE : 

Se stabileşte  mărimea îndemnizaţiei de conducere pentru  directorul   Grădiniţei de 

copii d-na Neagu Lidia în mărime de 15% din salariul lunar corespunzător funcţiei 

didactice .   

 

 

 

  Președintele ședinței                                          

  Contrasemnează: 

  Secretar al consiliului                                       
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DECIZIE nr.6/5 

 din    

                                                                                                 
                                                                                                                                            Proiect 

Cu privire  la întroducerea  

în grafică a terenurilor proprietate 

privată și determinarea hotarelor 

 

             În  temeiul Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația 
publică locală, art 13  Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991, Deciziei CL nr.4 din 
10 octombrie 2003, cererilor depuse de către  Mogîldea Tatiana   avînd avizul 
pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul local 

                                              DECIDE: 

1.Se   permite întroducerea în grafică a terenurilor aflate în extravilanul satului 
Zubrești și determinarea hotarelor la terenurile cu  nr. cadastrale  8043999699- 
8043101225(nou); 8043999698-8043101226(nou); 8043999735-
8043101227(nou) 8043999709-8043101228(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 primarei satului 
Maria Manoli.     

 

Președintele  ședinței                                             
 Contrasemnează: 
Secretar al consiliului                                       
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DECIZIE nr. 6/6 

 din  

                                             Proiect 

Cu privire la abrogarea 

deciziei  Consiliului local 

nr.4/12 din 21.06.2018 

  

 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.4/12 din 21.06.2018 ,, Cu 

privire la  modificarea bugetului pe luna iunie 2018” 

 2. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 
satului Maria Manoli.     

 
 
 
 
 

Președintele  ședinței                                                  
 Contrasemnează: 
Secretarul  Consiliului                                         Cîrlig Natalia 
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DECIZIE nr.  6/7 

 din   

                                                                                        proiect 

Cu privire la  completarea Deciziei CL  

nr.7/16 din 24.11.2016  Cu privire la aprobarea  

Regulamentului  de desfășurare a activității de 

 comerț în satul Zubrești. 

 

  

 În temeiul     art. 14 al. 2 lit. (m) a Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală cu completările și modificările ulterioare, și avînd 

avizul comisiei de specialitate  Consiliul local ,        

                                             DECIDE: 

  1.Se  completează pct.1din  Deciziei CL nr.716 din 24.11.2016  Cu privire la 

aprobarea Regulamentului  de desfășurare a activității de comerț în satul Zubrești 

cu următoarele puncte în Regulament  p.3 la intersecţia străzilor Victoriei cu 

Drumul şcolii şi p.4 în perimetrul străzii Ştefan cel Mare nr.19  

 

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

primarului d-nei Maria Manoli. 

 

 

  Președintele ședinței                                               

  Contrasemnează: 

  Secretar al consiliului                                             

  

 

 



Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 
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                                                          D E C I Z I E nr.6/8 
                                                                din    
                                                                                                                            Proiect 
 
Cu privire la măsurile de asigurare 
a conservării și protecției obiectelor  
regnului vegetal    
 
 
                                           
În temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administrația publică 

locală,Legii nr.239 din 08.11.2007 art.26p.(c) având avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate Consiliul local  

                                                DECIDE: 

1. Se permite curățarea terenului din preajma albiei râului Taghil cu 

tăierea,arbuștilor, copacilor doborâți și tufișurilor în scopul protecției 

contra înnămolirii , inundării și poluării cu ape reziduale a terenului 

adiacent râului. 

2. Lucrările de curățare și tăiere a arbuștilor, copacilor doborâți și tufișurilor se 

va coordona cu Inspecția Ecologică Strășeni și Ministerul Mediului. 

3.  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 
satului Maria Manoli. 

 

 

 

Președintele ședinței 
Contrasemnează 
Secretarul Consiliului                                             Cîrlig Natalia                          
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DECIZIE nr. 6//9 

 din  

                                             Proiect 

 

Cu privire la aprobarea politicii 

de securitate privind protecția 

 datelor cu caracter personal 

 

 

 În temeiul Legii nr.133 din 18.07.2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal, Legii 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală 

modificările și completările ulterioare,avînd avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate Consiliul local 

                                          DECIDE: 

 

1.Se i-a act de informația primarului.(se anexează) 

2.Se aprobă politica de securitate  privind protecția datelor cu caracter 

personal(anexa nr.1) 

3.Se aprobă Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul 

primăriei s.Zubrești, r-l Strășeni 

4.Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama 

primarului d-nei Maria Manoli. 

 

 

 

Președintele ședinței                                         

Contrasemnează: 

Secretar al consiliului                                      

 

 


