
  

Republica Moldova 
RaionulCriuleni 

CONSILIUL COMUNAL 
PAŞCANI 

 

Республика Молдова 
Криулянский район 

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПАШКАНЬ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 
E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945 

                                                                                                             Proiect nr. 1 
DECIZIE 

 
Nr.2/1                                                                                din 2020 

Cu privire la modificarea bugetului com. Paşcani   
pe an. 2020 și alocarea unor mijloace bănești. 

 În conformitate cu: art.:14 lit.( n ), art. 19 şi art.22 (1) din  Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia locală, art. 28 din Legea nr. 397/2003  privind  finanţele publice locale, art.4 (1) din 

Legea nr. 435 /2006 privind descentralizarea administrativă, decizia consiliului local nr. 5/7 

/2019 Cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru anul 2020 în a 2 lectură,  notă 

informativă prezentată de primarul com. Paşcani  privind modificarea bugetului com. Paşcani  pe 

an. 2020 și alocarea unor mijloace bănești, avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și 

Finanțe, Consiliul  comunal Paşcani  

DECIDE: 

I.Se modifică bugetul com. Paşcani  pentru anul 2020 prin majorarea cu 152  m/lei a părţii de 

venituri şi cheltuieli din soldul disponibil  la următoarele capitole: 

1.1. 81800 lei la grupa 10712  Aparatul primarului ECO 254000 Subsidii acordate instituţiilor 

publice la autogestiune  Î.M. ,,SALUBRITATE,,. 

1.2. 70200 lei la grupa 10712 Aparatul primarului ECO 222990 ,, Servicii neatribuite altor 

aliniate ,, pentru achitarea   colectivului de fanfară. 

2 Prezenta  decizie  pentru  îndeplinire se atribuie xxxx- xxxxxx – xxxx xxxxx  

 3.Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii, se atribuie  primarului com. Paşcani Vasile Gîrbea  . 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                      

Secretarul consiliului local                            Rodica RĂILEANU  
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PAŞCANI 

 

Республика Молдова 
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КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
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_______________________________________________________________________________________ 
MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945 
                                                                                                                         Proiect nr. 2 

DECIZIE 
Nr. 2/                                                                                 din              2020 

Cu privire la alocarea mijloacelor  
băneşti din fondul de rezervă. 

În temeiul  art. 14(2), lit.n; y), art. 22(1) din Legea nr. 43/2006 privind administraţia 

publică locală, art. 4 din Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Decizia 

Consiliului local Paşcani nr.5/7 /2019 cu privire la aprobarea bugetului comunei Pașcani pentru 

anul 2020 în  a doua lectură, avînd în consideraţie cererea cet. xxxxxxxx locuitoarea  s. Paşcani  

cu privire la acordarea ajutorului material( se anexează ) , procesul verbal nr. 1 din data de 

25.02.2020  al Comisiei situaţie excepţionale ,în scopul realizării măsurilor de protecţie şi 

asistenţă socială a populaţiei din comună, avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și 

Finanțe, Consiliul  comunal Paşcani   

DECIDE : 
I.Se alocă:,,,,,,,,,,, mii /lei din fondul de rezervă a comunei Paşcani pe an. 2020,  după cum 

urmează: 

1.1. ... mii lei,  pentru acordarea ajutorului material unic cet.xxxxxx  , locuitoare a s. Paşcani  , în 

legătură cu situaţia excepţională din data de 25.02.2020. 

2. Sursa de acoperire a acestor cheltuieli –  fondul de rezervă ECO 272600, ajutor material. 

3. Prezenta decizie pentru îndeplinire se atribuie dnei xxxxxx, xxxxxxx  . 

4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie xxxxxx  xxxxx xxxxx .  

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                              

Secretarul consiliului local                                                                    Rodica RĂILEANU   
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Republica Moldova 
Raionul Criuleni 

CONSILIUL COMUNAL 
PAŞCANI 

 

Республика Молдова 
Криулянский район 
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MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945                                                                                                                                                                 
                                         Proiect nr. 3 

DECIZIE 

Nr.2/                                         din  2020 

Cu privire la aprobarea statelor de personal  
a Î.M .,, SALUBRITATE ,,  . 

  În conformitate cu  art.14 alin. 2 lit .(l ) din Legea privind administraţia publică locală  

nr.436/ 2006 ,  art.7 alin.2 lit. ( a )  din Legea nr. 246 /2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală ,avînd în considerație schema de încadrare ale Î.M.,,SALUBRITATE,,  

,, ordinul nr. 22 din 03.03.2014 al Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la 

aprobarea clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova , avizul comisiei de specialitate 

Drept , Disciplina , Invățămînt , Protecţie Sociala , Culturii și Sport , Activități Social Culturale , 

Turism și Culte  ,,Consiliul comunal Paşcani   

DECIDE : 

1.Se aprobă statele de personal ale Î.M. ,, SALUBRITATE ,, în număr de   20  unităţi  conform 

anexei nr. 1 . 

2.Administratorul dna xxxx xxxxxx  de comun cu xxxx xxxxx- xxxxxx xxxxx   va asigura 

executarea prezentei decizii.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl xxxxx xxxxxx– xxxx xxxx 

xxxx  . 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                        

 Secretarul consiliului local                               Rodica RĂILEANU 
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Республика Молдова 
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ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ 
ПАШКАНЬ 

__________________________________________________________________________ 
MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945 
                                                                                                    Proiect nr. 4 

D E C I Z I E 
Nr.2/                                                                                                              din  2020 
Cu privire la transmiterea poligonului de deşeuri  
 în gestiune Întreprinderii Municipale  ,, SALUBRITATE,, . 

În temeiul art.: 14(2) lit (b ) (c ) din  Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 
locală, art. 9, 14 lit. (b ) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice ,  art.3 , 4 (1), 8 din Legea nr. 523/199 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ teritoriale ,H.G.nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 
de transmitere a bunurilor proprietate publică , decizia  nr. 18/11 din 07.12.2017 Cu privire la 
transmiterea poligonului de deşeuri în gestiune ÎMGLC,,Porumbeni,,decizia nr. 06/11/ 2018 cu 
privire la fonadarea Întreprinderii Municipale,, Salubritate ,, avizul  comisiei consultative Drept , 
Disciplina , Invăţămint , Protecţie Sociala , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism 
şi Culte Consiliul comunal Paşcani   

 
DECIDE: 

1. Transmiterea poligonului de deşeuri   amplasat în extravilanul s. Paşcani  pe terenul cu nr. 
cadastral 3147109023 cu S – 2,12470 ha de la ÎMGLC,,Porumbeni,, în gestiune  la 
Întreprinderea Municipală ,, SALUBRITATE ,, începînd cu data de 01.03.2020. 
2. Se constituie comisia de transmitere a  poligonului de deșeuri în următoarea componenţă :  
-  xxxxx xxxxx, xxxxx  , preşedintele comisiei                                      
- xxxxx xxxxx , xxxxx xxxxx  ,secretarul comisiei 
Membrii comisiei :  
Xxxxxxx  , consilier  
- xxxxxxx   , consilier  
- xxxxxxxxx -  administrator al Î.M.,,Salubritate ,,  
- -xxxxxxxx , administrator al ÎMGLC,, Porumbeni ,,  
 comisia va  perfecta actele de transmitere şi va efectua transmiterea poligonului de deșeuri în 
termen de 10 zile calendaristice .  
3. Actul de transmitere va fi aprobat în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentării 
acestora de comisia de transmitere  . 
4.Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna xxxxx xxxxxx , xxxxx- xxxxx. 
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se  desemnează dl. xxxxx xxxx   –xxxxxx    com. 
Paşcani.  
 
Preşedinte al şedinţei                                             
Secretar al Consiliului                                           Rodica RĂILEANU   
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Republica Moldova 
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PAŞCANI  

Республика Молдова 
Криулянский район 
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ПАШКАНЬ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 
E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945 

                                                                                                          Proiect nr. 5 
DECIZIE 

Nr. 1/                                                                                                      din  2020 

Cu privire  la  examinarea Hotărîrii Curţii de Conturi 
 a Republicii Moldova nr. 2 din 13.02.2018 cu privire la  
Raportul auditului conformităţii evidenţei , înregistrării şi 
 gestionării patrimoniului public, precum şi a impozitării  
bunurilor imobile . 

În temeiul  art. 14 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică , avînd în 

consideraţie Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 2 din 13.02.2018 cu privire la 

Raportul auditului conformităţii evidenţei , înregistrării şi gestionării patrimoniului public, 

precum şi a impozitării bunurilor imobile , avizul  comisiei de specialitate Drept, 

Disciplină,Învățămînt, Protecție Socială,Cultură și Sport, Activități Social Culturale, Turism și 

Culte    , Agricolă, Funciară, Fiscală şi Edelitate Publică , Consiliul comunal Paşcani             

DECIDE: 

1. Se ia act de: 

Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 2 din 13.02.2018 cu privire la Raportul 

auditului conformităţii evidenţei , înregistrării şi gestionării patrimoniului public, precum şi a 

impozitării bunurilor imobile . 

2.Se constituie grupul de lucru în următoarea componenţă privind implimentarea cerinţelor şi 

recomandărilor auditului Curţii de Conturi  :  

Xxxxx xxxxx , xxxxxx , preşedinte   

Xxxxx xxxxxx , specialist ,secretar 

Xxxxxx xxxxxx  , consilier  

Xxxxx xxxxxxx , consilier  

Xxxxx xxxxxx , consilier  

3.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează –xxxxx xxxxx , specialist.   

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-lui xxxxx xxxxx –xxxxxx   

com. Paşcani. 

Preşedinte al şedinţei   
Secretar al Consiliului                                                           Rodica RĂILEANU                                      
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Республика Молдова 
Криулянский район 

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
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________________________________________________________________________________ 
MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945 
                                                                       DECIZIE 
Nr.2/                                                                                                      din 2020 
Cu privire la expunerea la licitație cu stigare  
pentru  vînzarea  terenului cu nr. cadastral   
  3147113219 şi S – 0,2074  ha .  

În temeiul art. 14 alin (2) lit. ( b ), art. 19 alin. ( 4) , art. 22 (1)din  Legea nr. 436/2006   

privind administraţia publică locală  , Legea nr. 1308/1997  privind preţul normativ şi modul de 

vînzare-cumpărare a pămîntului  , H.G. nr. 136 /2009  cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind licitațiile cu strigare și cu reducere, avînd în considerație avizul comisiei consultative 

Drept, Disciplina , Invățămînt , Protectie Sociala , Culturii și Sport , Activități Social Culturale , 

Turism și Culte , Consiliul comunal Pașcani  

                                                                      DECIDE: 

 
1.Se aprobă expunerea la licitaţie pentru obţinerea dreptului de  încheiere a contractului de 

vînzare-cumpărare, a bunului/terenului, proprietate publică a APL ce face parte din domeniul 

privat, cu S- 0,2074  ha, nr. cadastral: 3147113.219,  amplasat în intravilanul com. Paşcani, r-l 

Criuleni, s. Porumbeni , cu  preţul de expunere al bunului/terenului la licitație: 267912,50 lei . 

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul pentru reglementarea 

regimului proprietăţii funciare .  

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. xxxxx xxxxx – xxxxxx com. 

Pașcani. 

  

 

 

Președinte  al  ședinței                                                   

Secretar al Consiliului local                                         Rodica RĂILEANU  
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BORDEROU DE CALCUL AL PREŢULUI 

DE EXPUNERE LA LICITAŢIE PENTRU DAREA ÎN ARENDĂ A TERENULUI 

 

 2020                                                                                                   com. PAŞCANI  

 

Adresa conferită terenului :Republica Moldova , raionul Criuleni , extravilanul com. 

Paşcani. 

Suprafaţa terenului solicitat pentru vînzare – cumpărare constituie 0,2074 

  ha (zero întregi şi douăzeci şi şapte zeci şi patru)  ha cu nr. cadastral 3147113219   

Bonitatea medie a pămîntului constituie  65  (şasezeci şi cinci  ) grade .  

Tariful stabilit  pentru o unitate grad hectar în anexa la Legea privind modul de vînzare – 

cumpărare a pămîntului cu modificările ulterioare constituie  19873 , 34 lei .  

Preţul initial al terenului constituie : 

19873,34  ha  x 65 b x 0,2074   = 267912,50 lei . 

    

 

 

 

 

 

 

Specialist                                                                                                           Cernişov Mihail  
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MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945 
                                       Proiect nr. 7                                                                              

D E C I Z I E 
 Nr. 2/                                                                                                              din 2020 
Cu  privire la acordarea premiului unic  . 

În conformitate cu art. 14 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 

21 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar ,art. 16 alin (1 

), lit ( b ) din Legea nr. 199 /2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică, avizul comisiei  de specialitate  Buget ,  Economie  şi Finanţe , în legătură cu zilele de 

sărbătoare  nelucrătoare ,Sărbătorile de Paşti  Consiliul comunal Paşcani  

DECIDE : 

1.Se acordă  premiul unic în mărime de un salariul de bază xxx xxxx xxxxx  dl. Xxxx xxxxx . 

2.Sursa de acoperire  din contul economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pentru 

anul respectiv. 

3.Prezenta decizie pentru îndeplinire, se atribuie xxxx xxxxxx- xxxx xxxxx.   

4.Controlul se atribuie comisiei de specialitate „Buget, economie şi finanţe”. 

 
 

 
 
Preşedinte al şedinţei                                                                 
 
Secretar  al consiliului local                                                       Rodica RĂILEANU  
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                                                                        Proiect nr. 8                                                                                 
DECIZIE 

            Nr.2/                                                                                           din   
   Cu privire la operarea unor modificări  
în decizia nr. 1/17 din 21.02.2020 Сu privire la  
examinarea cererii cet.xxxx xxxx   .  

În conformitate cu art.14( 2)  din Legea nr.436 din 28.12.2006  privind administraţia 

publică locală  , H.G. nr.306 /2000  despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea 

funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor, avînd în consideraţie cererea   

cet. xxxx xxxxx ( nr. 02/1/37- 11 din 09.03.2020 )  cu privire la  operarea unor modificări  

în decizia nr. 1/17 din 21.02.2020 cu privire la examinarea cererii cet. xxxx xxxx, avizul 

comisiei de specialitate specialitate Drept, Disciplină , Învăţămînt, Protecţie Socială, Cultură şi 

Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte , Consiliul comunal Paşcani   

DECIDE: 

1.Se ia act de informaţie de cererea cet. xxxx xxxxx  . 

2. Se modifică decizia nr. 1/17 din 21.02.2020 Сu privire la examinarea cererii cet. xxxx xxxxx 

în partea pct. 2 şi anume prin substituirea sintagmei ,,  gherete comerciale ,, cu sintagma ,, 

pavilion comercial  ,, . 

 3.Responsabil de executarea prezentei decizii se  desemnează xxxxxx xxxxxx - specialist . 

 4.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează  xxxxx xxxxxx- primar al com. 

Paşcani. 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                 

Secretar al consiliului local                                        Rodica RĂILEANU 
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Proiect nr. 9                                                                              

DECIZIE 

Nr. 1/                                                                                                      din  2020 

Cu privire  la  examinarea cererii  
cet. xxxxx xxxxx  . 

În conformitate cu art. 14 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,art. 

39 din Codul Funciar nr. 828 /1991, H.G. nr. 1170 /2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere, schimbarea a drestinaţiei şi schimb de terenuri , decizia 7.4. din 

15.12.2011cu privire la aprobarea planului urbanistic general al primăriei comunei Paşcani , 

cererea cet.xxxxx xxxx   ( nr. 02/1/37-  10  din 09.03.2020 ) avizurile  comisiilor de specialitate 

Drept, Disciplină,Învățămînt, Protecție Socială,Cultură și Sport, Activități Social Culturale, 

Turism și Culte    , Agricolă, Funciară, Fiscală şi Edelitate Publică , Consiliul comunal Paşcani             

DECIDE: 

1. Se ia act de informaţie de cererea cet. xxxxx xxxxx  . 

2.Se aprobă schimbarea modului de folosinţă a terenului de pămînt cu nr. cadastral xxxxx xxxxx  

cu S- xxxxxx ha din ,, grădină ,, în  ,,pentru construcţii,,  . 

3.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează –xxxx xxxxxx , specialist.   

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-lui xxxxx xxxxx  –primarul   

com. Paşcani. 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                       
                                                                                                                                                                           
Secretar al Consiliului                                     Rodica RĂILEANU                
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