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DECIZIE 

            Nr.2/                                                                                            din 2020  

 Сu privire la aprobarea dispoziţiei nr. 10 A/B /2020 

Cu privire la aprobarea punctului de conducere  

a primăriei com. Paşcani  pentru anul 2020. 

 

În conformitate cu prevederile art. 57 din Constituţia Republicii Moldova, art.44 p.2 şi 

p.3 din Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei,  H.G. nr. 

77 /2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ- militară şi efectivul 

– limită al organelor administrativ- militare, art.14 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală, Legea nr. 212/2004  privind regimul stării de urgenţă , de asediu şi de război, 

Hotărîrea Parlamentului nr. 55 /2020 peivind declararea stării de urgenţă  

D E C I D E : 

1.  Se aprobă dispoziţia nr. 10 A/B /2020 Cu privire la aprobarea punctului de conducere  

a primăriei com. Paşcani  pentru anul 2020. 

2.Responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii este numit dnul xxxx xxxxxx , specialist în 

problemele recrutării, încorporării şi completării. 

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama xxxxx dnul xxxx xxxxx.  

 

Preşedinte al şedinţei  

Secretar al Consiliului Paşcani                                             Rodica RĂILEANU  
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DISPOZIŢIE 

Nr.10 A/B                                                                                                         din 23.03.2020  

Cu privire la aprobarea punctului de conducere  

a primăriei com. Paşcani  pentru anul 2020. 

   În conformitate cu prevederile art. 57 din Constituţia Republicii Moldova, art.44 p.2 şi 

p.3 din Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei,  H.G. nr. 

77 /2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ- militară şi efectivul 

– limită al organelor administrativ- militare, art.29, art.. 32 din Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală , 

DISPUN: 

1.Se aprobă componenţa punctului de conducere a primăriei. 

2.Punctul de conducere al primăriei îşi va desfăşura activitatea în localul primăriei com.Paşcani  . 

(Anexa nr. 1). 

3.În perioada 01.02.2020 -01.04.2020 de organizat studierea obligaţiunilor funcţionale de către 

efectivul Punctului de conducere a primăriei com. Paşcani . 

4.De pregătit punctul de conducere a primăriei pentru controlul efectuat de către Marele Stat 

Major al Armatei Naţionale şi Centrul militar teritorial Străşeni. 

5.Prezenta dispoziţie va fi propusă spre aprobare la şedinţa Consiliului comunal Paşcani . 

6.Responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii este numit dnul xxx xxxxx , specialist în 

problemele recrutării, încorporării şi completării. 

7.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama xxxx dnul xxxx xxxx . 

 

 

  

 

 

Primar                                                             Vasile GÎRBEA  
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DECIZIA 

Nr. 02/                                                                                              din   2020                                                                                                                                                            

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui bun. 

      În temeiul art.14(2) din Legea nr.436/ 2006 privind administraţia publică locală, art. 9, art.14  

din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii proprietăţii publice ,  

pct. 10 , alin (3) lit ( c ) din H. G. nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică , avizului comisiei de specialitate  

Drept , Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , 

Turism şi Culte Consiliul comunal Paşcani 

DECIDE: 

1.Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit Î.M.G.L.C Porumbeni unitatea de transport excavator 

marca JCB 3 CX111  în valoare de 239 mii lei.   

2.Se constituie comisia de predare – primire în următoarea componenţă: 

Xxx xxxxx ,  ,preşedinte. 

Xxxx xxxxx  , xxxx xxxxx secretarul comisiei  

Membrii comisiei : 

Xxxx xxxxx -  specialist   

Xxxx xxxxx , consilier 

Xxxxx xxxxx , director ÎMGLC,, Porumbeni ,, . 

3. Actele de transmitere  vor fi aprobat  de către primarul com. Paşcani – Vasile Gîrbea în termen 

de 10 zile calendaristice de la data prezentării de către Comisia de transmitere . 

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna xxxx xxxxx xxxx xxxxx. 

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

com. Paşcani . 

 

Preşedinte al  şedinţei                                                                    

Secretar al consiliului comunal Paşcani                                         Rodica  RĂILEANU 
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DECIZIE 

Nr.2/                                               din  2020 

Cu privire la aprobarea unor tarife . 

  În conformitate cu  art.14 p.2 lit .(q )din Legea nr.436 / 2006 privind administraţia 

publică locală ,art. 2, art. 3, art.14 , art. 15 din Legea nr. 1402 /2002  privind serviciile publice de 

gospodărie comunală , nota informativă prezentată de primarul com. Paşcani , dl.xxxx xxxxxx , 

avizul comisiei consultative Drept , Disciplina , Invăţămint , Protecţie Sociala , Cultură şi Sport , 

Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte  , în scopul prestărilor  servicilor de transport  

locuitorilor comunei Paşcani   ,Consiliul comunal Paşcani  

DECIDE : 

1.Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciilor de transport ( excavator marca JCB 3 CX111 )  

locuitorilor comunei Paşcani  după cum urmează :  

1.1.  persoanele juridice  vor achita 400 lei /per oră . 

1.2. persoanele fizice vor achita 350 lei/ per oră. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează – xxxxx xxxxx– administrator al 

Î.M.G.L.C ,, Porumbeni ,, . 

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

Paşcani  . 

 

  

 

 

Preşedinte al şedinţei                                         

 Secretarul consiliului local                                 Rodica RĂILEANU 
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