
Republica Moldova 

Raionul Criuleni 

PRIMĂRIA COMUNEI 

PAŞCANI 
 

Республика Молдова 

Криуленский район 

ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ 

ПАШКАНЬ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

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

Nr. _____                                                         

din ________.2020                  

D-lui/nei ________________________________                                          

Consultările publice vor avea loc VINERI   pe data de 06.11.2020, ORA 14/00 

COMIISIILE DE SPECIALITATE SE VOR ÎNTRUNI ÎN ŞEDINŢA DE LUCRU –  VINERI, data 

de  06.11.2020 Ora 15/00 
VINERI , data de 06.11.2020 Ora 16/00 – şedinţa  consiliului comunal Paşcani 

ORDINEA DE ZI : 
 

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

bănești. 

Informează : Vasile Gîrbea , primar. 

2.Cu privire la transmiterea  cu titlu gratuit a unor bunuri.  

Informează : Moldovanu Ecaterina  , contabil  şef . 

3. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din fondul de rezervă. 

Informează : Moldovanu Ecaterina  , contabil  şef . 

4. Cu privire la anularea planurilor geometrice . 

Informează :Mihail Cernişov , specialist . 

5.Cu privire la iniţierea formării unor bunuri  imobile  

Informează :Mihail Cernişov , specialist . 

6.Cu privire la expunerea la licitaţie cu strigare pentru vînzarea terenului cu nr. cadastral 

3147110144 şi S – 0,1215  ha .  

Informează :Mihail Cernişov , specialist . 

7.Cu privire la examinarea demersului ,,XXXXX XXXXX” SRL. 

Informează : Vasile Gîrbea , primar. 

8. Cu privire la examinarea demersului „XXXX XXXXX” SRL. 

Informează : Vasile Gîrbea , primar. 

9. Cu privire la examinarea demersului „XXXX XXXXX” SRL. 

Informează : Vasile Gîrbea , primar . 

10.Cu privire la  examinarea demersului dnei XXXX XXXXX ,XXXXX  grădiniţei ,,XXXXXX 

,, s. Porumbeni  

Informează : Vasile Gîrbea , primar 
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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.4/                                                                                      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,demersul dnei XXXXX XXXXX, XXXXXZ  al grădiniței ,, XXXXX ,,  Porumbeni , 

avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe, Consiliul  comunal Paşcani , 

DECIDE : 

1.Se modifică bugetul com. Paşcani  pentru anul 2020 după cum urmează: 

Grădinița Porumbeni F1F3- 0911, P1P2-8802, P3-00199, ORG2- 05350 

Invățămînt, Educație timpurie şi învatamînt primar  

1.1.ECO 33110 ,, Procurarea produselor alimentare ,, se micșorează cu suma de 55000 lei  

1.2.ECO 211180   ,,Remunerarea muncii angajaților conform statelor,, se majorează cu suma de 

51100 lei. 

 1.3.ECO  212210   ,, Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala,, se majorează cu 

suma de 1600 lei . 

1.4. ECO  212100   ,, Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii,, se majorează cu suma 

de 2300 lei . 

2. Prezenta  decizie  pentru  îndeplinire se atribuie XXXX XXXXX - XXXXXX XXXXX 

3.Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii, se atribuie  XXXXX  com. Paşcani XXXX XXXX  . 

 

Preşedinte al  şedinţei                                                                      

Secretar al consiliului  local                                          Rodica  RĂILEANU 

 

 

mailto:primpascani@gmail.com


Republica Moldova 
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Республика Молдова 
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Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 
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                                                                                                                             PROIECT NR. 2 

DECIZIE 

Nr. 4/                                                                                           din 2020                                                                                                                                                               

Cu privire la transmiterea  cu titlu gratuit a unor bunuri.  

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

Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii proprietăţii publice ,  pct. 10 

, alin (3) lit ( c )  din H.G. nr. 901/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică , avizul 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 Întreprinderii Municipale ,,SALUBRITATE,,  

Nr/od  Denumirea stocurilor  Cantitatea / 

unitatea  

Valoarea , lei 

1 Printer canon i- sensys 1 4500 

Total   1 4500 

1.2.Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit Gimnaziului Paşcani  

Nr/od  Denumirea stocurilor  Cantitatea / 

unitatea  

Valoarea , lei 

1 Printer Canon i- Sensys 1 4775 

2 Televizor Led TV Samsung 1 8000 

3  Sistem wi-fi 1 7000 

Total   3 19775 

1.3.Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit grădiniţa ,,Îngeraş,,s. Paşcani   

Nr/od  Denumirea stocurilor  Cantitatea / 

unitatea  

Valoarea , lei 

1 Printer Canon i- Sensys 2 9550 

2 Laptop Dell Latitude 1 10500 

Total  3 20500 

1.4. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit grădiniţa,, Lăstăraş,, s.Porumbeni  

Nr/od  Denumirea stocurilor  Cantitatea / 

unitatea  

Valoarea , lei 

1  Sistem wi-fi 1 7000  

Total  1 7000 

 

2.Se instituie comisia de predare - recepţionare  în următoarea componenţă: 

 XXXX XXXXX – XXXX XXXX  , preşedintele comisiei  

XXXX XXXXXZ ,  XXXXX , secretarul comisiei  

mailto:primpascani@gmail.com


Membrii comisiei :  

XXXX XXXXX,  XXXXX  al Consiliului local  

XXXXX XXXXXX ,XXXXX   Întreprinderii Muncipale ,, XXXXXXX ,,  

XXXXX XXXXX , XXXXX gimnaziul Paşcani  

XXXX XXXXX , XXXXXX grădiniţa  Paşcani  

 XXXX XXXXX , XXXXX  grădiniţa Porumbeni  

3. Actele de transmitere  vor fi aprobat  de către XXXXX  com. Paşcani – XXXX XXXXX în 

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

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează XXXX XXXXX ,XXXX 

XXXXX.  

 5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-lui XXXX XXXX –XXXXX     

com. Paşcani . 

 

 

Preşedinte al  şedinţei                                                                      

Secretar al consiliului  local                                          Rodica  RĂILEANU 
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                                                                                                                     PROIECT NR. 3 

DECIZIE 

Nr. 4/                                                                                    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 cererile locuitorilor comunei Paşcani  cu 

privire la acordarea ajutorului material( se anexează ) , demersul asistentului social  privind 

acordarea ajutorului material persoanelor cu dizabilităţi în legătură cu Ziua Internaţională a 

persoanelor  cu dizabilităţi din comuna Paşcani ( se anexează )   ,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 : 

1.Se alocă: ..... mii lei din fondul de rezervă a comunei Paşcani pe an. 2020,  după cum urmează: 

1.1. ---------  lei,  pentru acordarea ajutorului material unic cet.XXX XXXXX,locuitor al s. 

Porumbeni   , în legătură cu starea sănătăţii.  

1.2. ---------- lei,  pentru acordarea ajutorului material unic cet.XXXX XXXXX , locuitoare a s. 

Paşcani   , în legătură cu starea sănătăţii.  

2. De a acorda ajutor material în legătură cu Ziua Internaţională a persoanelor  cu dizabilităţi 

conform listelor prezentate de asistentul social  următoarelor categorii de persoane  în număr de 

130 de persoane în sumă de  27100 lei  . 

2.1. persoanelor cu dizabilitate severă – în număr de 11 persoane a cîte 300 lei fiecare (  conform 

anexei nr. 1 ). 

2.2 persoanelor cu dizabilitate accentuată – în număr de 71 de persoane  a cîte 200 lei fiecare 

( conform anexei nr. 2 ). 

2.3 persoanelor cu dizabilitate medie – în număr de 33 de persoane a cîte 200 lei fiecare 

(conform anexei nr. 3 ). 

2.4 copiilor cu dizabilităţi -în număr de 15 persoane a cîte 200 lei fiecare( conform anexei nr. 4 )  

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

4. Prezenta decizie pentru îndeplinire se atribuie dnei XXXX XXXXX, XXXX XXXX.  . 

5. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie XXXXXX, dl.XXX XXXX .  

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                             

Secretarul consiliului local                                                                    Rodica RĂILEANU   
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                                                                          PROIECT NR. 4 

DECIZIE 

Nr. 4/                                                                               din      2020 

Cu privire la anularea planurilor geometrice  . 

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

Legea nr. 91/2007  privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor , art. 10 din Codul 

Funciar nr. 828 /1991, având în consideraţie nota informativă a primarului com. Paşcani dl. 

Vasile Gîrbea,  avizul comisiei de specialitate Drept ,Disciplină, Învăţămînt,Protecţie  Socială , 

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

DECIDE : 

1.Se aprobă anularea planului geometric  şi a actului de constatare a bunului imobil cu nr. 

cadastral 3147114205  proprietate a  APL Paşcani amplasat  în intravilanul comunei  Pașcani , rl. 

Criuleni , s. Paşcani.  

2 .Se aprobă anularea planului geometric şi a actului de constatare  a bunului imobil cu nr. 

cadastral 3147110468  proprietate a  APL Paşcani amplasat  în intravilanul comunei  Pașcani , rl. 

Criuleni , s. Paşcani . 

3. Se aprobă  anularea planului geometric şi a actului de constatare a bunului imobil cu nr. 

cadastral 3147108003 proprietate a  APL Paşcani amplasat  în extravilanul comunei  Pașcani , rl. 

Criuleni , s. Paşcani.  

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează  dl. XXXX XXXXX - XXXXX . 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se  desemnează dl. XXXX XXXXX  –XXXXX     

com. Paşcani . 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                       

Secretar   al Consiliului local                                                          Rodica RĂILEANU 
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                                                                            Proiect nr.5  

DECIZIE 

Nr. 4 /                                                                                               din     2020 

Cu privire la inițierea formării unor bunuri imobile. 

În temeiul art.: 14; 19 alin.(4); 22(1) şi 77 din Legea nr.436/2006 privind administraţia 

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

29 /2018 privind delimitarea proprietăţii publice, Legea nr. 354 /2004  cu privire la formarea 

bunurilor imobile, art. 9 din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice, Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale 

la formarea bunurilor imobile aprobat prin Ordinul nr. 71 al Agenției Relații Funciare și 

Cadastru, în scopul asigurării părţii de venit a bugetului com. Paşcani ,avizul comisiei de 

specialitate Agricolă, Funciară, Fiscală şi Edelitate Publică ,Consiliul comunei  Paşcani 

DECIDE: 

1.Se aprobă inițierea procedurii de elaborare a documentației cadastrale la formarea  bunurilor 

imobile, proprietate publică a primăriei com. Paşcani, ce face parte din domeniul privat, după 

cum urmează: 

1.1.Teren cu S- 11,7831 ha, amplasat în extravilanul  com. Paşcani , r-l Criuleni, s. Paşcani  

modul de folosinţă ”fondul apelor,, conform shemei de amplasare a bunului inițiat pentru a fi 

format(se anexează). 

1.2.Teren cu S-0,4222 ha, amplasat în extravilanul  com. Paşcani , r-l Criuleni, s. Paşcani  modul 

de folosinţă „amenajat”, conform shemei de amplasare a bunului inițiat pentru a fi format(se 

anexează). 

1.3.Teren cu S- 1,50 ha, amplasat în extravilanul  com. Paşcani , r-l Criuleni, s. Paşcani  modul 

de folosinţă „agricol ”, conform shemei de amplasare a bunului inițiat pentru a fi format(se 

anexează). 

2.Se împuterniceşte dl XXXXXX XXXXXX ,XXXXXZ să înainteze actele necesare la SCT 

Criuleni pentru inițierea formării bunului imobil sus-menţionat. 

3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie XXXXXX ,dl. XXXX XXXXXZ . 

Preşedinte al şedinţei,        

 Secretar al consiliului local,                                           Rodica RĂILEANU 
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                                                                                               PROIECT   NR. 6 

DECIZIE 

Nr.4/                                                                                                     din  2020 

Cu privire la expunerea la licitaţie cu strigare  

pentru vînzarea terenului cu nr. cadastral 3147110144 

 şi S – 0,1215  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,  Raportul de Evaluare nr..... din ....2020 elaborat de 

către Agenţia de Evaluare Profesională ,, XXXXXXX ,, SRL , avizul comisiei consultative 

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

Turism și Culte , Consiliul comunal Pașcani  

                                                                      DECIDE: 

1.În scopul încheierii a unui contract de vînzare -cumpărare, se permite expunerea la licitație ,  

după cum urmează; 

1.1. Bun imobil , teren cu nr. cadastral 3147110144  şi S – 0,1215  ha mod de folosinţă ,, pentru 

construcţii,,  amplasat în  intravilanul s.Paşcani  , rl. Criuleni la preţul iniţial ....... lei .  

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează XXXXX XXXX, XXXXX.  

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. XXXX XXXX – XXXXXX 

com. Pașcani. 

  

 

Președinte  al  ședinței                                                    

 

Secretar al Consiliului local                                          Rodica RĂILEANU  
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                                                                                 PROIECT NR. 7 

 

DECIZIE 

            Nr.4/                                                                                                  din 2020  

Cu privire la examinarea demersului 

 „XXXX XXXXX” SRL. 

În temeiul art. 14 din Legea nr. 346/2006 privind administrația publică locală ,art. 921/6  

din Legea nr.133 /2018  privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative , 

având în consideraţie cererea „XXXXX XXXXX” SRL cu privire la examinarea chestiunii 

privind transmiterea în subarendă a unui teren de circa 41 ha din terenul cu nr. cadastral  

3147105.003 cu S -90 ha arendat conform contractului de arenda din 11/02/2019 

(3101/19/2808), avizul comisiei consultative Drept Disciplină, Învățământ, Protecție Socială, 

Cultură și Sport, Activități Social Culturale, Turism şi Culte , Consiliul comunal Paşcani  

DECIDE: 

 1.Se permite SRL ,,XXXXX XXXXX „ pentru perioada contractului de arendă transmiterea în 

subarendă companiei „XXXX XXXXX” SRL a unei suprafețe de teren de circa 41 ha din terenul 

cu nr. cadastral  3147105.003 cu S -90 ha mod de folosință „ agricol” amplasat în extravilanul 

com. Pașcani, s. Pașcani rl. Criuleni.  

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl. XXXX XXXX—XXXXXX . 

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. XXXX XXXXX —XXXX 

com. Pașcani  

 

Preşedintele şedinţei  

Secretar al consiliului local                                               Rodica RĂILEANU 
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                                                                                 Proiect NR. 8 

DECIZIE 

            Nr.4/                                                                                                  din     2020  

Cu privire la examinarea demersului 

 „XXXXX XXXXXX” SRL. 

În temeiul art. 14 din Legea nr. 346/2006 privind administrația publică locală , art. 921/6  

din Legea nr.133 /2018  privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative ,  

având în consideraţie cererea „XXXX XXXXX” SRL cu privire la examinarea chestiunii privind 

transmiterea în subarendă a unui teren de circa 5 ha din terenul cu nr. cadastral  3147105.027 cu 

S -20 ha arendat conform contractului de arenda Nr. f/n din 20.03.2020 (3101/20/7161) avizul 

comisiei consultative Drept Disciplină, Învățământ, Protecție Socială, Cultură și Sport, Activități 

Social Culturale, Turism şi Culte , Consiliul comunal Paşcani  

DECIDE: 

 1.Se permite SRL „XXXXX XXXX” pentru perioada contractului de arendă transmiterea în 

subarendă companiei „XXXX XXXXX” SRL a unei suprafețe de teren de circa 5 ha din terenul 

cu nr. cadastral  3147105.027 cu S -20 ha, delimitată conform mărimilor 345m x 145m, mod de 

folosință „ agricol” amplasat în extravilanul com. Pașcani, s. Pașcani ,rl. Criuleni.  

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl.XXXXX XXXXX —XXXXXX. 

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl.XXXX XXXXXZ —XXXXXZ 

com. Pașcani  

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretar al consiliului local                                               Rodica RĂILEANU 
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                                                                                 Proiect NR. 9  

 

DECIZIE 

            Nr.4/                                                                                                  din 2020  

Cu privire la examinarea demersului 

 „XXXXXX ” SRL. 

În temeiul art. 14 din Legea nr. 346/2006 privind administrația publică locală ,art. 4 , art. 

18 din Legea nr.198 /2003 cu privire la arenda în agricultura ,  decizia nr. 02/01 din 30.03.2018 ,, 

Cu privire la examinarea cererii SRL,,XXXXXX ,, având în consideraţie cererea ,,XXXXXXX” 

SRL privind modificarea pct.(I), lit.(a) din anexa nr.1 la contractul nr. 3101/18/7407 din 

14/05/2018 reieșind din situația de facto a utilizării acestui teren, avizul comisiei consultative 

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

Turism şi Culte , Consiliul comunal Paşcani  

DECIDE: 

 1. Se permite SRL,, XXXXXX ,,,diminuarea suprafeței subarendate către SRL Hazelnurse de la 

9 ha la  3,22 ha delimitată conform mărimilor 300 m x 107m,  mod de folosință „ agricol” 

amplasat în extravilanul com. Pașcani, s. Pașcani rnl. Criuleni.  

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl.XXXXX XXXXX – XXXXX . 

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. XXXX XXXXX -XXXX com. 

Pașcani . 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretar al consiliului local                                                                      Rodica RĂILEANU 
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                                                                                                                     PROIECT NR. 10 

DECIZIE 

Nr. 4/                                                                                    din     2020 

Cu privire la  examinarea demersului dnei XXXX XXXX 

XXXXX grădiniţei ,,XXXXXXX ,, s. Porumbeni . 

În temeiul  art. 14(2), lit.( l ) din Legea nr. 43/2006 privind administraţia publică locală, 

notei informative prezentate de către dna XXXXX XXXXX  XXXXX a grădiniţei – creşă ,, 

XXXXX,,  s. Porumbeni , avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe, Consiliul  

comunal Paşcani   

DECIDE : 

1.Se ia act de informaţie de nota informativă a XXXXXX grădiniţei creşă ,, XXXX,, 

s.Porumbeni . 

2.Se aprobă modificarea statelor de personal din cadrul grădiniţei ,, XXXXXX,, s. Porumbeni şi 

anume :  

2.1.Se aprobă 0,75 unitate de diridicătoare în cadrul grădiniţei ,, XXXX,, s. Porumbeni . 

2.2.Se aprobă modificarea funcţiei din bucătar auxiliar în funcţia de bucătar în cadrul grădiniţei ,, 

XXXX,, s. Porumbeni . 

3. Sursa de acoperire a acestor cheltuieli –  ECO 211180, remunerarea muncii angajaţilor 

4. Prezenta decizie pentru îndeplinire se atribuie dnei  XXXXXX XXXXX, XXXXXX.  . 

5. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie XXXXXX , dl.XXXX XXXXX .  

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                             

Secretar al consiliului local                                                                    Rodica RĂILEANU   
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