
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire Ia modificarea unor decizii

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședință extraordinară la data de 4 noiembrie 2021, 
în temeiul:
- art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările 
ulterioare:

- art. 62 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 100/2017 privind actele normative;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 800/2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și 
modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material;
- Ordinul nr. 3 din 11.10.2021 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova,

DECIDE:

1. Se modifică pct. 4 din Decizia nr. 1/8 din 06.02.2020 „Cu privire la constituirea consiliilor 
administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul Raional Soroca” după 
cum urmează:

sintagma „Zabulica Eugenia, reprezentant al colectivului, asistent medical comunitar” se 
substituie cu sintagma „Pîrlii Tatiana, reprezentant al colectivului, asistentă medicală a 
OMF Vărăncău”.

2. Se exclude din titlul și textul Decizie nr. 4/5 din 12.08.2021 „Cu privire la deschiderea, cu 
titlul de exepție, a câte o clasă a X-a în IP LT „A. Pușkin” și 1P LT „Visoca”” sintagma „IP LT „A. 
Pușkin”.
3. Se modifică anexa nr. 2 la Decizia nr. 32/15 din 09.04.2014 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului Serviciului social .Asistența Personală” al Direcției Asistență Socială și Protecție a 
Familiei Soroca” după cum urmează:

- la poziția ..Asistenți personali” sintagma „188” se substituie cu sintagma „204”;
- la poziția „Total” sintagma „194” se substituie cu sintagma „210”.

4. Se modifică pct. 1 din Decizia nr. 14/8 din 29.12.2004 „Cu privire la instituirea comisiei 
privind privatizarea fondului de locuințe” după cum urmează:

- sintagma „Ion Golovatîi” se substituie cu sintagma „Natalia Bevza”

5. Se modifică pct. 1 din Decizia nr. 4/1 din 12.12.2019 „Cu privire la desemnarea 
reprezentanților Consiliului Raional Soroca în instanțele de judecată”, după cum urmează:

- sintagma „Andonii Boris” se substituie cu sintagma „Tănase Iurie”;
- sintagma „Golovatîi Ion” se substituie cu sintagma „Bevza Natalia”.

6. Se modifică pct 2.6 din Decizia nr. 4/6 din 12.08.2021 „Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale” după cum urmează:
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7. Se modifică pct 3 din Decizia nr. 4/1 din 12.08.2021 ”Cu privire la expunerea la licitație cu 
strigare a unor terenuri agricole” după cuvântul "reducere” se introduce textul ”și va stabili 
procentul de arendă din prețul normativ al terenului”.

8. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat al actelor 
locale și totodată se comunică prin transmiterea copiilor:

- Președintelui Raionului Soroca
- Vicepreședinților raionului Soroca
- IMSP Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene
- Direcției învățământ Soroca
- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 
- Secției Economie
- Serviciului Asistență Juridică
- Direcției Finanțe
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