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                                                                      Proiect nr. 1 

DECIZIE 

Nr. 1/                                                                                                     din  2021 

 

Cu privire la executarea bugetului    

com. Paşcani pe an. 2020. 

În conformitate  cu art.:14; art. 19(4); art. 22(1) și 29 (1) lit.e) din  Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală, art. 31 din Legea nr. 397/2003 cu privire la finanţele publice 

, Legea nr.181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar- fiscale, Legea nr.100/2017 

cu privire la actele normative, examinînd raportul anual cu privire la executarea bugetului com. 

Paşcani  pe an. 2020, avizul comisiei de specialitate Buget Economie şi Finaţe, Consiliul 

comunal Paşcani DECIDE: 

1. Se ia act de Raportul anual cu privire la executarea bugetului com. Paşcani  pe an. 2020 

conform anexei (se anexează). 

2. Se aprobă executarea bugetului c. Paşcani  pe  an. 2020 la „Venituri” mijloace de bază  în 

sumă de 13680932.96 lei  şi la „Cheltuieli” în sumă  12792366.19  lei. 

3. Prezenta decizie pentru îndeplinire, se atribuie: 

3/1.Dlui xxxx xxxxxx, xxxx care din încasările reale ale veniturilor parvenite la bugetul local: 

- va întreprinde măsuri întru reducerea datoriilor creditoare, neadmiterea imobilizării mijloacelor 

financiare în datorii debitoare în sistemul bugetar; 

- utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile, executînd prioritar cheltuielile de 

importanță majoră, care asigură funcționalitatea instituției (cheltuieli de personal, alimentarea 

copiilor, achitarea costului serviciilor energetice, comunale și informaționale); 

- vor modifica (la necesitate) indicii aprobați pentru anul 2020 pe toate tipurile de mijloace, în 

scopul executării calitative a bugetelor instituțiilor din subordine. 

3/2. Specialiştii în domeniul perceperii fiscale și problemelor funciare:  

- vor întreprinde măsurile necesare în scopul reduceriir restanţelor de la arendaşii/ locatarii/ 

contribuabilii din teritoriul com. Paşcani , admise faţă de bugetul local.  

4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina   xxxxx  dl. Xxxxx xxxxxx  

5. Prezenta decizie  va întra în vigoare la data plasării în Registrul de stat al actelor locale.   

Preşedinte al şedinţei                                                

 

Secretarul consiliului local                                      Rodica RĂILEANU 
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                                                                         PROIECT NR. 2 
                                                                     DECIZIE 

 

Nr.                                                                                          din   

Cu privire la aprobarea soldului disponibil 

 pe an. 2020 la data de 01.01.2021și 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, 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, 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 aprobarea 

soldului disponibil pe an. 2020la data de 01.01.2021 și alocarea unor mijloace bănești, avînd   în  consideraţie  demersurile 

înaintate de către  directorii  instituţiilor bugetare din teritoriul com. Paşcani   privind alocarea mijloacelor financiare şi alte 

aspecte ce ţin de modificarea bugetului local ,avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe, Consiliul  comunal 

Paşcani  

DECIDE: 

1.Aprobarea soldului disponibil pentru anul 2020 la data de 01.01.2021 în sumă de 888566,77 

lei . 

2. Repartizarea soldului disponibil pentru anul 2020 aprobat la data de 01.01.2021 după cum urmează :  

- 36000 lei la Grupa învățămîntul Gimnazial ECO339110  ,,Procurarea altor materiale ,, procurarea chiflelor pentru alimentația  

eleviilor claselor gimnaziale conform demersului dnei xxxx xxxxx , xxxxxgimnaziul Pașcani ) . 

-770809,45 lei  Grupa 0620 Amenajarea ECO 311120 Reparații capitale a cladirilor, pentru construcția scolii in satul Pașcani. 

-7500 lei la instituția Aparatul primarului , grupa Protecția Socială  ECO 272600 Ajutoare bănești  pentru organizarea și 

petrecerea sărbătorilor Ziua participanților la războiul din Afganistan și Ziua participanților la războiul din Transnistria în total 15 

participanți a cîte 500 lei fiecare 

-21694,18 lei Gradinița Porumbeni,  ECO 333110 Procurarea produselor alimentare , plata parintească neutilizată către finele 

anului. 

-4563,14 lei Gradinița Pașcani, ECO 333110 Procurarea produselor alimentare, plata parintească neutilizată către finele anului. 

-48000 lei  la instituția Aparatul primarului, pentru  achitarea serviciilor de urbanism .  

2. Prezenta  decizie  pentru  îndeplinire se pune în sarcina  contabilului–şef. 

3.Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii se pune în sarcina  xxxxx com. Paşcani xxxx xxxxx  . 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data  includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                      

Secretarul consiliului local                            Rodica RĂILEANU  
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                                                                                                                  Proiect nr. 3 

D E C I Z I E 

 Nr.1/                                                                                                          din     2021 

 Cu privire la operarea unor modificări  

în decizia nr. 5/14 din  12.12.2019 Cu privire la 

 aprobarea mărimii indemnizaţiei  

de participare la şedinţele consiliului aleşilor locali. 

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

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art. 24(3) din Legea nr. 768 /2000 „ Privind 

statutul alesului local”, avizul comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe , Consiliul 

comunal Paşcani  

DECIDE: 

 

1.Se modifică pct. 1.1.din decizia nr. 5/14 din 12.12.2019 cu privire la aprobarea mărimii 

indemnizaţiei de participare la şedinţele consiliului aleşilor locali prin substituirea sintagmei ,, 

350 lei ,, cu sintagma ,,500 lei ,, sursa de acoperire a acestor cheltuieli  ECO 281900,, Alte 

cheltuieli curente ,, pentru achitarea îndemnizaţiei aleşilor locali. 

3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina dnei xxx xxxxx - xxxxx, care va duce 

evidenţa prezentării aleşilor locali la şedinţele consiliului şi prezentarea informaţiei în cauză în 

contabilitatea primăriei pentru achitarea indemnizaţiei  respective.   

4. Prezenta decizie întră în vigoare la data plasării în Registrul de stat al actelor locale.   

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                          

 

Secretar al consiliului local                                                Rodica RĂILEANU  
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                                                                             proiect nr. 4 

 

DECIZIE 

            Nr.1/                                                                                                  din 2020  

   Сu privire la  autorizarea schimbării modului de folosinţă. 

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

locală, Legea 100/ 2017 cu privire la actele normative, Hotărîrea Guvernului nr.306 /2000 despre 

aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor 

și amenajărilor, avînd în consideraţie demersul SRL ,,xxxxx xxxx,, nr.02/1/36-4  din  12.01.2021 

cu privire la  autorizarea schimbării modului de folosinţă a bunului imobil cu nr. cadastral 

xxxxxxx şi  S – xxxx m.p. amplasat în raionul Criuleni , com. Paşcani , s. Paşcani , 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  demersul xxxxx ,,xxxxx xxxxxx,,. 

2.Se autorizează schimbarea modului de folosinţă a bunului imobil cu nr. cadastral 

3147110.217.01 şi  S – 570 m.p. amplasat în raionul Criuleni , com. Paşcani , s. Paşcani , din ,, 

bloc locativ ,,   în ,, construcţie cu funcţii comasate ,,. 

3.Se obligă  xxxx ,,xxxx xxxx,, să prezinte dosarul cu toate materialele spre înregistrare la ASP 

Criuleni  

4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui xxxx xxxx, specialist.   

5.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina xxxxx com. Paşcani ,dl.xxxxx xxxxx.  

6. Prezenta decizie va intra în vigoare la data plasării în Registrul Actelor Locale.  

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                                   

Secretar al consiliului local                                        Rodica RĂILEANU 
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                                                                                                     Proiect nr. 5 

                                                                                                                      

DECIZIE 

Nr. 1/                                                                                    din 2021 

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, Legea 100/ 2017 cu privire la actele normative, avînd în 

consideraţie cererea cet. Xxxx xxxxx cu privire la acordarea ajutorului material( 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: .... lei din fondul de rezervă a comunei Paşcani pe an. 2021,  după cum urmează: 

1.1.  ------ lei  pentru acordarea ajutorului material unic cet.xxxx xxxxx ,locuitor al s. Porumbeni 

pentru tratament .  

3. Sursa de acoperire a acestor cheltuieli –  fondul de rezervă ECO 272600, ajutoare băneşti. 

4. Prezenta decizie pentru îndeplinire se pune în sarcina  contabilului  şef.   

5. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina  xxxxx dl.xxxx xxx .  

6.  Prezenta decizie întră în vigoare la data plasării în Registrul de stat al actelor locale.   

 

Preşedinte al şedinţei                                                                               

Secretar al consiliului local                                                                    Rodica RĂILEANU   
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                                                                         Proiect nr. 6 

 

DECIZIE 

            Nr.1/                                                                                                  din 2021  

  Сu privire la  modificarea ordinului  

de repartiţie a spaţiului locativ . 

 În conformitate cu art.14( 2) lit. ( b ) , ( f )  din Legea  nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală,  art. 4 ( 1 ) lit.  g) din Legea 435/ 2006 privind descentralizarea adminstrativă  ,   

art. 8 din Legea nr. 75 / 2015 cu privire la locuinţe , Legea 1324 /1993 privatizării fondului 

locative, Legea 100/ 2017 cu privire la actele normative, cererea dnei xxxx xxxx cu privire la 

modificarea ordinului de repartiţie nr.xxxxxx din 06.07.1988 a spaţiului locativ , apartament nr. 

xxxx cu nr. cadastral xxxxxx, S- xxxxxx m.p amplasat în s. Porumbeni , rl. Criuleni ,strada Păcii 

, nr. 28/B , în legătură cu decesul soţului 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 permite modificarea ordinului de repartiţie nr. 73 din data de  06.07.1988 în legătură cu 

decesul soţului xxxx xxxx la  data de  19.04.2000  chiriaş principal fiind soţia xxxx xxxx . 

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dl.xxxx xxxx , xxxxx.   

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina xxxxx com. Paşcani , dl.xxx 

xxx.  

4. Prezenta decizia va intra în vigoare la data plasării în Registrul Actelor Locale . 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei  

 

Secretar al Consiliului local                                         Rodica RĂILEANU  
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                                                                            Proiect nr.7 

DECIZIE 

Nr. 1/                                                                                               din     2020 

Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a 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, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative , 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  delimitare a unor bunuri imobile după cum urmează :  

Nr.ord Denumirea 

bunului  

Suprafaţa 

/ ha  

Amplasarea 

bunului 

Sectorul Domeniul Modul de 

folosinţă  

1.1 Teren  2,2652 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat  

1.2 Teren 0,9382 Extravilanul s. 

Paşcani 

3147116 privat Agricol 

1.3 Teren 0,066 Intravilanul s. 

Porumbeni  

3147113 public Amenajat  

1.4 Teren 0,1664 Intravilanul s. 

Paşcani  

3147110 privat Agricol 

1.5 Teren 0,0859 Intravilanul 

s.Paşcani  

3147110 privat Agricol 

1.6 Teren 0,3442 Intravilanul s. 

Paşcani  

3147110 privat Agricol 

1.7 Teren 0,2586 Intravilanul s. 

Paşcani  

3147110 privat Agricol  
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1.8 Teren 0,2668 Intravilanul s. 

Paşcani  

3147110 privat Agricol 

1.9 Teren 0,3426 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat  

1.10 Teren 0,7895 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat  

1.11 Teren 0,4335 Extravilanul s. 

Paşcani 

3147114 privat  

1.12 Teren 3,1138 Extravilanul s. 

Paşcani 

3147114 privat Arabil 

1.13 Teren 3,0322 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat Arabil  

1.14 Teren 2,5366 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat Arabil 

1.15 Teren 0,9481 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat Arabil 

1.16 Teren 1,9001 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat Arabil 

1.17 Teren 0,1515 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat Arabil  

1.18 Teren 0,1166 Intravilanul s. 

Paşcani  

3147110 privat Pentru 

construcţii 

1.19 Teren 2,7176 Extravilanul s. 

Porumbeni  

3147114 privat  

1.20 Teren  0,6402 Extravilanul s. 

Porubeni  

3147114 

 

privat  

1.21 Teren  1,0807 Extravilanul s. 

Paşcani  

3147114 privat Arabil 

2.Se împuterniceşte dl .xxxxx xxxxx  ,xxxxxx să înainteze actele necesare la SCT Criuleni 

pentru pregătirea materialelor . 

3.Controlul îndeplinirii prezentei  decizii se pune în sarcina xxxx xxxxx dl.xxxx xxxxx . 

 4. Prezenta decizie  va întra în vigoare la data plasării în Registrul de stat al actelor locale.  

Preşedinte al şedinţei                                                     

Secretarul consiliului local                                           Rodica RĂILEANU 
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                                                                            Proiect nr.8 

DECIZIE 

Nr. 1 /                                                                                               din     2021 

Cu privire la formarea unui bun imobil prin separare . 

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,  art. 10 din  Legea nr. 354 /2004  cu privire la 

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

proprietăţii publice, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, avînd în consideraţie nota 

informativă a xxxxxxx com. Paşcani dl.xxxxx xxxx  avizul comisiei de specialitate Agricolă, 

Funciară, Fiscală şi Edelitate Publică ,Consiliul comunei  Paşcani 

DECIDE: 

1.Formarea unui bun imobil prin separare cu S-16.0473 ha  din bunul imobil cu nr. cadastral 

3147105002 cu S- 72,9863 ha ,mod  de folosinţă ,, agricol,, amplasat în extravilanul com. 

Paşcani , rl. Criuleni  s. Paşcani . 

2.Se împuterniceşte dl.xxxxxx xxxxx,specialist să înainteze actele necesare la SCT Criuleni 

pentru formarea bunului imobil respectiv prin separare.  

3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina xxxxx  dl.xxxx xxxxx . 

4. Prezenta decizie întră în vigoare la data plasării în Registrul de stat al actelor locale.   

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                     

Secretarul consiliului local                                           Rodica RĂILEANU 
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                                                                                                 Proiectul nr. 9 

D E C I Z I E   

Nr.                                                                                                                       din _______2021 

 Cu privire la examinarea Raportului anual 

 privind asigurarea transparenței procesului decizional  

ale APL Paşcani  pentru anul 2020. 

 

În temeiul art.:14 alin.(2) lit.o 1);   22 alin.(1); 29 alin.(1) lit.(a)  din Legea nr.436/2006 

privind administraţia publică locală, art.16 din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decisional, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  Hotărîrei Guvernului 

nr.967/2016  cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decisional, Regulamentul privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul 

decizional aprobat prin decizia consiliului local nr.06.01/2018 din 10.12.2018, examinînd 

Raportul privind asigurarea transparenței procesului decizional ale APL Paşcani pentru anul 

2020, Consiliul local Paşcani,  

DECIDE: 

1.Se ia act de informație a Raportului  anual privind asigurarea transparenței  procesului 

decizional ale APL Paşcani pentru anul 2020 conform anexei nr.1 (se anexează). 

2.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina xxxxx comunei Paşcani dl. Xxxxx 

xxxxxx . 

3. Prezenta decizie va intra în vigoare la data  includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                               

Secretarul consiliului local                                      Rodica RĂILEANU                               
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                                                                                                       PROIECT NR. 10 

D E C I Z I E   

Nr.                                                                                                                       din _______2021 

 Cu privire la examinarea Raportului  de activitate 

 a grădiniţei – creşă ,, Îngeraş,, pentru anul 2020 . 

 

În temeiul art.:14 alin.(2) lit.z);   22 alin.(1); 29 alin.(1) lit.(a)  din Legea nr.436/2006 

privind administraţia publică locală, art.16 din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  Hotărîrei Guvernului 

nr.967/2016  cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decisional, cererea  nr. 02/1/36- 15 din 18.01.2021,examinînd Raportul  de activitate a grădiniţei 

– creşă ,, Îngeraş,, pentru anul 2020, avizul comisiei de specialitate Drept, Disciplină , 

Învăţămînt, Protecţie Socială, Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte 

,Consiliul local Paşcani,  

DECIDE: 

1.Se ia act de informație a Raportului de activitate a grădiniţei – creşă ,, Îngeraş,, pentru anul 

2020 conform anexei nr.1 (se anexează). 

2.Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se pune în sarcina  xxxxxx dl. Xxxxx xxxxx. 

3. Prezenta decizie va intră în vigoare la data  includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte  al şedinţei                               

 

Secretar al Consiliului local                                       Rodica RĂILEANU  
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                                                                                                                           Proiect nr.11 

D E C I Z I E   

Nr.                                                                                                                       din _______2021 

 Cu privire la examinarea Raportului  de activitate 

 a grădiniţei – creşă ,, Lăstăraş,, pentru anul 2020 . 

 

În temeiul art.:14 alin.(2) lit.z);   22 alin.(1); 29 alin.(1) lit.(a)  din Legea nr.436/2006 

privind administraţia publică locală, art.16 din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  Hotărîrei Guvernului 

nr.967/2016  cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decisional, cererea  nr. 02/1/36- 14 din 18.01.2021,examinînd Raportul  de activitate a grădiniţei 

– creşă ,, Lăstăraş,, pentru anul 2020, avizul comisiei de specialitate Drept, Disciplină , 

Învăţămînt, Protecţie Socială, Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte 

,Consiliul local Paşcani,  

DECIDE: 

1.Se ia act de informație a Raportului de activitate a grădiniţei – creşă ,, Lăstăraş,, pentru anul 

2020 conform anexei nr.1 (se anexează). 

2.Controlul îndeplinirii prezentei decizii  se pune în sarcina xxxxxx dl. Xxxx xxxxxx . 

3. Prezenta decizie va  intra în vigoare la data  includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte  al şedinţei                               

 

Secretar al Consiliului local                                       Rodica RĂILEANU  
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                                                                                                                     PROIECT NR. 12 

DECIZIE 

Nr. 4/ 1                                                                                   din     2020 

Cu privire la examinarea demersurilor. 

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

locală,Legea 100/2017 cu privire la actele normative, avînd în consideraţie nota informativă 

prezentată de către dna xxxx xxxxx  xxxxx a grădiniţei – creşă ,, Lăstăraş,,  s. Porumbeni  şi nota 

informativă prezentată de către dna xxx xx xxx xxxxx a grădiniţei – creşă ,, Îngeraş,,  s. Paşcani, 

avizul comisiei de 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 nota informativă a dnei xxx xxxx, managerul grădiniţei creşă ,, 

Lăstăraş,, s.Porumbeni . 

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

anume :  

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

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

Lăstăraş,, s. Porumbeni . 

3.Se ia act de informaţie de nota informativă  dnei xxxxx xxxxx , managerul grădiniţei creşă ,, 

Îngeraş,, s.Paşcani  

4.Se aprobă modificarea statelor de personal din cadrul grădiniţei ,, Îngeraş,, s. Pașcani şi   

anume :  

4.1.Se aprobă 0, 5 unitate de lucrator pentru deservirea cladirii în cadrul grădiniţei ,, Ingeraş,, s. 

Pașcani . 

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

6. Prezenta decizie pentru îndeplinire se pune în sarcina contabilului -şef.   

7. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina  xxxxxx dl.xxxxx xxxx .  

8. Prezenta decizie intră în vigoare la data  includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                             

Secretar al consiliului local                                                                    Rodica RĂILEANU   
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                                                                                                                                Proiect nr.13 

D E C I Z I E   

Nr.                                                                                                                       din _______2021 

 Cu privire la examinarea Raportului  de activitate 

 a  Î.M.G.L.C.,, Porumbeni,, pentru an.2019- 2020 . 

 

În temeiul art.:14 alin.(2) lit.z);   22 alin.(1); 29 alin.(1) lit.(a)  din Legea nr.436/2006 

privind administraţia publică locală, art.16 din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  Hotărîrei Guvernului 

nr.967/2016  cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional, cererea  nr. 02/1/36- 13 din 18.01.2021 , examinînd Raportul de activitate a  

Î.M.G.L.C.,, Porumbeni,, pentru anul 2020 , avizul comisiei de specialitate Drept, Disciplină , 

Învăţămînt, Protecţie Socială, Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte 

,Consiliul local Paşcani,  

DECIDE: 

1.Se ia act de informație a Raportului de activitate a  Î.M.G.L.C.,, Porumbeni,, pentru an.2019- 

2020 conform anexei nr.1 (se anexează). 

2.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina  xxxxx dl. Xxxx xxxxxx . 

3. Prezenta decizie va  intra în vigoare la data  includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte  al şedinţei                               

 

Secretar al Consiliului local                                       Rodica RĂILEANU  
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                                                                         PROIECT NR. 14 
                                                                     DECIZIE 

Nr.1/                                                                                                        Din  

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare . 

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, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, decizia 

consiliului local nr. 5/7 /2019 Cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru anul 2020 în a 2 

lectură,  avînd   în  consideraţie  demersul xxxxxx Î.G.L.C.,,Porumbeni,, dl. Xxxxx xxxx     privind 

alocarea mijloacelor financiare,avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe, Consiliul  

comunal Paşcani  

D E C I D E :  

1.Alocarea  mijloacelor financiare de la un articol la altul în aceiaşi instituţie  

Aparatul primarului  

 De la ECO 222500  Servicii de reparaţie curente   se micşorează  cu suma de  149 mii lei.  

 La ECO 254000 Subsidii acordate autorităţiilor / instituţiilor publice se majorează cu suma de 

149 mii lei  pentru achitarea datoriei  pentru consumul de apă Institutului de Fitotehnie 

Porumbeni . 

2. Prezenta  decizie  pentru  îndeplinire se pune în sarcina  contabilului–şef. 

3.Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii se pune în sarcina xxxxxx com. Paşcani xxxx xxxx. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data  includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte al şedinţei  

Secretar al Consiliului local                                                                             Rodica RĂILEANU  
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                                                                                             PROIECT   NR. 15                                  

D E C I Z I E 

Nr. 1/                                                                                                               din  2021  

 Cu privire  la  aprobarea unor tarife  

pentru serviciile prestate de către Î.M.G.L.C.,, Porumbeni,, . 

      În conformitate cu  art.14 p.2 lit.(q)din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, art.4 

lit.(b) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art.14 din Legea nr. 1402/ 2002  

privind serviciile publice de gospodărie comunală , Legea 100/ 2017 cu privire la actele normative 

examinînd demersul Î.M.G.L.C. ,, Porumbeni  ,, nr. 02/1/36- 18  din  21.01.2021 , Legea 100 /2017 cu 

privire la actele normative ,avizul comisiei de specialitate Drept ,Disciplină, Învăţămînt,Protecţia  Socială 

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

DECIDE : 

1.Se ia act de informaţie de demersul administratorului  Î.M.G.L.C.,, Porumbeni,,. 
2.Se aprobă şi se pun în aplicare începînd cu 01.03.2021 tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă 

potabilă , de canalizare şi epurare a apelor uzate  după cum urmează :  

2.1.Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă :    
- pentru consumatorii caselor de locuit / blocurilor locative -  10 lei/ m³ 

- pentru agenţii economici- 30 lei/ m³ 

- pentru instituţiile publice - 10 lei/ m³ 

- pentru consumatorii caselor de locuit / blocuri locative necontorizate se stabileşte tariful de 600 lei / 
lunar . 

2.2.Tarifele pentru serviciile de canalizare şi epurare a apelor uzate :  

-pentru case de locuit  – 20 lei /persoană  
-pentru blocurile locative – 7,50 lei /m³ 

- pentru agenţii economici - 30  lei/m³ 

- pentru instituţiile publice – 10 lei/ m³ 

3.Se stabileşte taxa de conectare şi reconectare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare 
centralizată  de către persoane fizice în mărime de 300 lei şi pentru agenţii economici -1000 lei . 

4.Se abrogă următoarele decizii :  

-  decizia  nr. 10.02 din 24.12.2008 cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu 
apă potabilă , de canalizare şi epurare a apelor uzate în teritoriu. 

-  decizia nr. 6.10.din 16.10.2009 cu privire la activitatea economică a Î.M.G.L.C.,, Porumbeni,,  

- decizia nr. 5.4. din 12.07.2012 cu privire la modificarea taxelor la serviciile prestate de către 
I.M.G.L.C.,,Porumbeni ,, pentru consumatori. 

-decizia nr. 14/02 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare 

cu apă potabilă în comuna Paşcani. 

5. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina  dlui xxxxx xxxxx – xxxxal Î.M.G.L.C.,, Porumbeni ,, . 
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dl.xxx xxxxxxx– xxxxx com. Paşcani  . 

7.Prezenta decizie va intra în vigoare la data de 01.03.2021 

Preşedinte al şedinţei                                                                
Secretarul consiliului local                                                           Rodica  RĂILEANU  
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                                                                                                                Proiect nr.16 

D E C I Z I E   

Nr.                                                                                                                       din _______2021 

 Cu privire la examinarea Raportului  de activitate 

 a  Î.M. ,, Salubritate ,, pentru anul 2020 . 

 

În temeiul art.:14 alin.(2) lit.z);   22 alin.(1); 29 alin.(1) lit.(a)  din Legea nr.436/2006 

privind administraţia publică locală, art.16 din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  Hotărîrei Guvernului 

nr.967/2016  cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional, cererea  nr. 02/1/36- 12 din 18.01.2021 , examinînd Raportul de activitate a  Î.M.,, 

Salubritate ,, pentru anul 2020 , avizul comisiei de specialitate Drept, Disciplină , Învăţămînt, 

Protecţie Socială, Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte ,Consiliul local 

Paşcani,  

DECIDE: 

1.Se ia act de informație a Raportului de activitate a  Î.M..,,Salubritate,, pentru anul 2020   

conform anexei nr.1 (se anexează). 

2.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina   xxxxxx dl. Xxxx xxxx . 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data  includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte  al şedinţei                               

 

Secretar al Consiliului local                                       Rodica RĂILEANU  
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                                                                                                                                                                           Proiectul nr. 17 

DECIZIE 

Nr. 1/                                                                                                                   din 2021                                                                                                                                                             

Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

 pentru  valorificarea terenurilor cu nr. cadastral xxxxxx 

 şi S- xxxxx  ha şi xxxxx cu S- xxxxx ha . 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului şi 

amenajării teritoriului, art. 8, art.12 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, art. 14 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 32 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală, H.G. Republicii Moldova nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", Legea 100/ 2017 cu privire la 

actele normative, având în vedere cererea cet. Xxxx xxxx nr. 02/1/37- 8 din 21.01.2021 şi 

cererea cet.xxxx xxxx nr. 02/1/37 -9 din 21.01.2021 privind aprobarea planului urbanistic zonal 

pentru valorificarea terenurilor cu nr. cadastral xxxxx şi S- xxxxx  ha şi xxxxx cu S- xxxx ha 

amplasate în intravilanul com. Paşcani, s.Porumbeni  , rl. Criuleni ,elaborarea documentației de 

urbanism pentru zona menţionată cu operarea de modificări în Regulamentul Local de Urbanism 

al comunei Paşcani, aprobat prin decizia Consiliului local al com. Pașcani nr.7/4 din 15.12.2011 

cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al primăriei comunei Paşcani ,avizul comisiei 

de 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 cererile cet.xxx xxxxx  şi cet. Xxxx xxxx. 

2.Se aprobă planul urbanistic zonal privind  valorificarea  terenurilor cu nr.cadastral xxxxxx şi S-  

xxxxx ha şi xxxxxx cu S- xxxx ha amplasate în intravilanul com. Paşcani, s.Porumbeni  , rl. 

Criuleni . 

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în  sarcina dlui xxxx xxxx ,xxxxx com. 

Paşcani . 

 4. Prezenta decizie va  întra în vigoare la data plasării în Registrul de stat al actelor locale.   

Preşedinte al  şedinţei                                                                                                                

Secretar al Consiliului local                                                Rodica RĂILEANU  
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