
Raport
сu privire la activitatea viceprqedintelui rаiопului Сйu;епi Oleg Сuсiuс

ре perioada 1 ianuarie2D22 - 1 octombrie 2022

Activitatea mea in calitate de vicepreqedinte de raion in perioada ianuarie - octombrie
2022 а fost rеglеmепtаtй de Dispoziliile Preqodintelui raionului Cйuqeni пr.10I-р diп 22

aprilie 2021 "Сч privire la repartizarea atribufiilor vicepregedin{ilor raionului Сйugепi" ;i
пr.156-р din 29 aprilie 2022 ctl acelaqi titlu.

Astfel, iп perioada de rеfеriп{й ianuarie - aprilie 2022 in baza atribuliilor stabilite
апtеriоr, аm coordonat problemele din domeniul economic al raionului, problemele
tehnologiilor informa{ionale qi comunica{ii.

La fel аm fost responsabil de сооrdопаrеа chestiunilor се {in de activitatea Direc{iei
Economie, Construc{ii qi Infrastructur5 Cбuqeni qi соlаЬоrаrеа cu serviciile desconcentrate in
teritoriu, inclusiv Direclia pentru siguran{a alimentelor, Inspectoratul teritorial "Intehagro",
Serviciul cadastral teritorial Cёuqeni, Inspecfia ecologicё teritorialй.

La fel am fost responsabil pentru coordonarea problemelor de interes raional in
colaborare cu Centrul de telecomunicalii, Inspec{ia de Stat in Construc{ie, Filiala ýtefan -

Vоdй - Gaz,Inspec{ia energeticй teritorialй, Inspec{ia teritorialй а muncii, etc.

(Апеха пr.1)
in urmа alegerii unui nou vicepreqedinte al raionului in luna martie 2022,рriп Dispozi{ia

пr.156-р mi-au fost stabilite atribu{iile vicepreqedintelui raionului responsabil de domeniul
educa|iei, culturii, tineretului, sportului gi turismului.

Conform acestor competen{e s-a stabilit сооrdопаrеа problemelor din domeniul
educa{iei, inclusiv iпчй{йmбпtul pregcolar, scolar qi profesional, culturii, tineretului, sportului
gi turismului, inclusiv сопsеrчаrеа monumentelor паturаlе de arhitecturй, al patrimoniului
cultural, рrоЬlеmеlе cultelor.

Totodatй аm fost responsabil de сооrdопаrеа chestiunilor ое {in de activitatea Direc{ie
Educa{ie, Culturб, Tineret, Sport gi Turism Cёuqeni, pentru colaborarea сu organiza{iile
necomerciale din raion qi din rерuЬliсй, etc.

(Anexa пr.2)
Сеа mai majord рrоЬlеmб, cu care пе-аm confruntat odati cu dispunerea coordonйrii

problemelor legate de activitatea Direcliei Educa{ie, Culturй, Tineret, Sport qi Turism Ciugeni
а fost evaluarea deficitului de buget la compartimentul retribuirea muncii pentru cele 11

institulii de iпчйfйmбпt din rаiоп, саrе constituia suma de 3,б mln lei Ei identificarea sursei
de finan{are.

La fel, in urmа dispunerii efectuйrii unei rectificбri in bugetele aprobate pentru toate

instituliile publice educative din raion qi analiza surselor disponibile pentru acoperirea
necesitйlilor 1а achitarea resurselor energetice, urmаrе а majorйrii considerabile а tаrifеlоr la
gaze|e naturale, s-a depistat necesitatea identificёrii de urgеп!ё ;i аlосаrеа altor 3,1 mlп lei
pentru acoperirea acestui deficit pentru toate cele 30 de institu{ii de iпчй{йmбпt din raionul
CбuEeni.



Astfel, doar pentru aceste dочё соmраrtimепtе а арёrut necesitatea identificёrii gi

alocйrii а sumei de 617 mlп lei.

Am luat decizia de а adresa in regim de urgen!й 0 solocitare Prim-ministrului Republicii
Moldova, Ministrului Finanlelor qi Ministrului Educa[iei gi Cercetйrii al Republicii Moldova.

(Апеха пr.3)
La fel, chestiunea datй а fost ridicatй de mine personal la intilnirea factorilor de decizie

(reprezentantii APL de nivel I 9i II) cu Prim-ministrul Republicii Moldova, саrе а avut loc in
luna martie 2022iп Casa de Culturб raionala.

Chiar dасй initial Ministerul Educa{iei in реrsоапа Ministrului refuzй аlосаrеа sursei de

б,7 mlп lei, insistenfa depusй de сопduсеrеа raionului din асеа perioadб s-a soldat cu succes,

astfel сй Ministerul Fiпап{еlоr Republicii Moldova in citeva tranqe а transferat la contul

Consiliului Raional Cйuqeni sursele nеcesare din bugetul de stat.

(Апеха пr.3а)

Astfel, ln buru D..iri.i 
"r.З/1 

din 17 iu"i. 2022 !!Cu priuir. lu .o..lurea Bugtulul d.
Stat"o din suma totalё de 17rб mlп lei alocatб raionului Сйuqепi, doar compartimentului
"invl!йmAnt total general" suma cheltuielilor а fost majoratё cu б,б mlп lei, inclusiv aloca[ii
suplimenatre pentru gaz3r3 mlп lei, alocalii suplimentare репtru energia electricб 347,7 mii
lei, pentru alte institu{ii publice (Centrul Маtеrпаl "Pro Familia"o Centrul de Сrеа|iе al

Copiilor qi Adolescen{ilor, ýcoala de Arte Cйuqeni, ýcolile de muzicй Сорапса qi Ciinari) -
alte 44,6 mii lei.

(Апеха пr.4)
La fel, \nbazaDeciziei Consiliuluiraional Сйu;епi пr.5/1 din 14 octombrie 2022, au fost

operate modificбri la Bugetul raional Сйuqепi pentru апul 2022 qi efeotuatй соrеlаrеа

Bugetului raional Ciugeni pentru апl:J 2022la Legea Bugetului de Stat.

iп acest mod consilierii raionali au acceptat majorarea transferurilor curente primite cu

destina{ie specialй intre bugetul de stat ;i bugetele locale de nivelul II pentru invй|ёmintul
preqcolar, primar, secundar, gепеrаl сu suma de 540419 mii lei.

Din aceastЁ sumй, 3,б mln lei au fost direclionafi la acoperirea insuficien{ei oheltuielilor
de personal angaja{ilor din gimnaziile qi liceele din raionul Сйuqепi.

(Апеха nr.4a)
Astfel, pentru prima datй in ultimii 3 ani, datoritй insistenfei conducerii raionului

Cйuqeni, Direcfiilor Finan{e si Educa{ie, Tineret, Sроrt qi Turism Сёщепi s- а reuqit асореrirеа
integralб а deficitului bugetar al instituliilor de inv6|йmбnt din raion, саrе au inregistrat
insuficien{й de mijloace fiпапсiаrе репtru cheltuieli de salarizare 9i intre{inere а edificiilor
(energie electricб, gaze naturale, арЁ ;i canalizare, etc).

Amintim, сб doar ре parcursul ultimilot 2 апi de activitate,2020 qi2021 Consiliul rаiопаl
Cйuqeni а suportat sumаr cheltuieli de surse financiare in mйrimе de 8,3 mlп lei (in calitate sa

de Fondator а celor 30 de institu{ii de iпчй{йmбпt din rаiоп) din bugetul raional, pentu

acoperirea deficitului bugetar la rеtriЬuirеа muncii angaja{ilor acestor institulii sau

compensarea cheltuielilor la intre{inera edificiilor.
Una din direcliile principale in coordonarea рrоЬlеmеlоr din саdrul Direc{iei Educafie,

Cultur1, Tineret, Sport qi Turism Caugeni а fost munca depusй in finalizarea reorganizбrii а 2

institulii de iпчй!йmАпt din rаiоп, dispusй de сйtrе Consiliul raional Cйuqeni iпсй din anul202l

п



qi anume modificarea Statutelor gimnaziilor Тйпбtаrii Noi qi Constantinovca 9i inregistrarea

ultimilor in calitate de Gimnazii-Grйdinilй.

Anterior s-a lucrat asupra aprobйrii denumirilor unit6lilor de drept qiinregistrarea lor са
persoano juridice la Agen{ia Servicii Publice а Republicii Moldova.

iп acest sens am organizat imрrеuпй cu Direc{ia Educa{ie si managerii instituliilor date,

vizito la Departamentul inregistrare 9i Licen{iere а unitй;ilor de drept din or.Chiqinйu, din
cadrul Secfiei de tehnologie qi servicii lingvistice, duрё саrе am ob{inut Certificatele 9i
Сопfirmёrilе de арrоЬаrе а denumirii noilor entitati.

(Апеха пr.5)
(Апеха пr.б)

Dupa оЬ{iпеrа documentelor enumerate personal am elaborat proiectele Statutelor

Instituliilor Publice Gimnaziul-Grйdiniln Constantinovca gi Tбnйtarii Noi, in redac{ie nou6,

саrе ulterior au fost supuse expertizei juridice la Ministerul Educa{iei Ei Сеrсеtбrii al

Republicii Moldova.
Ulterior, in calitate de vicepregedinte al raionului, ре parcursul а 3 luni de zile, аm lucrat

intens cu Sec|ia juridicй а МЕС, unde au fost operate peste 20 de modificёri in varianta inilialй,
саrе sunt anexate.

(Апеха пr.7)
(Апеха пr.8)
(Апеха пr.9)
(Anexa пr.10)
(Апеха пr.11)
(Апеха пr.12)
(Апеха пr.13)

in urmа muncii depuse, аm elaborat variantele finale а acestor 2 Statute, care cu succes

au fost avizate pozitiv de сйtrе Ministerul Educa{iei gi Cercetйrii al Republioii Moldova qi

inaintate Consiliului raional Cбuqoni spre арrоЬаrе (copia se anexeaz6).

(Апеха пr.14)
Astfel, prin Decizia Consiliului raional Сёщепi пr.2l46 din 31 martie 2022, adoptatй

unanim, а fost aprobat in redac{ie fiпаlй Statutul Institu{iei Publice Gimnaziul-Grйdini16
Tйnбtarii Noi, raionul Cйuqeni.

(Апеха пr.15)
La fеl, in aceeagi gedin!б din 31 martie 2022 рriп Decizia пr.2l27 Consiliul raional

Сйuqепi, la fel in mod unanim, а aprobat Decizia "Cu privire la reorganizarea рriп fuziune
(absorblie) а gimnaziului Constantinovca in Institulie РuЬliсй Gimnaziul-Grldini{б din satul
Constantinovca".

(Апеха пr.lб)
Odatй cu stabilirea atribu{iilor vicepreqedin{ilor raionului Cйuqeni iп baza Dispoziliei

preEedintelui raionului Cйuqeni пr. 156-р din 29 aprilie 2022, рriп care s-a stabilit сооrdопаrеа
problemelor din domeniul educa{iei, culturii, tineretului, sportului gi turismului, impreun5 cu
conducerea Direc{iei date, аm demarat rеfоrmа Documentelor statutare а celor 30 de institulii
de iпчй{йmбпt din rаiоп, саrе еrа invechitй qi depйqitй de timp, cat ýi aducerea lоr in
concordan{6 cu normele bazei logislative existente.

2-



(Апеха nr.l7)
in acesta ordine de idei, аm demarat о serie de sеmiпаrе practice cu раrtiсiраrеа

managerilor instituliilor de invl!йmint din raion pentru conformarea institu|iilor date cu
Ordinul пr.269 din 03.03.2020 privind aprobarea Regulamentului - саdru cu privire la
funclionarea consiliului de administra{ie al institu{iilor de iпчй{ёmАпt general.

(Апеха пr.18)
А fost elaboratй circulara сёtrе managerii institu{iilor de iпчй{бmбпt din raionul Cёiqeni

cu solicitarea in termen рiпй la 28 septembrie 2022 de а remite in adresa Direcfiei extrasul
Ordinului cu privire la арrоЬаrеа componen{ei nominale а consiliului de administra{ie al
Institiliei de iпчй{йmбпt.

(Апеха пr.19)

iп baza informa{iei recep{ionate, аm elaborat Cartea de pacurs pentru implementarea

ac|iunilor de armonizare qi actualizare а documentelor statutare in instituliile de iпчй!йmАпt

din raionul Сйugепi, pentru lunile octombrie ;i noiembrie cu indicarea ac{iunilor concrete,
etapelor qi termenilor de implementare.

(Anexa пr.20)
(Апеха пr.21)
Astfel, Instituliilor de iпчй!йmiпt din raion le-a fost acordat suport metodologic in formй

de modele - tip а Ordinilor cu privire la desemnarea secretarilor consiliilor de administrafie,

(Апеха пr.22),
Ordin cu privire la numirea unui mеmЬru in consiliului de administrafie а institu{iei,
(Anexa пr.23)
Ordinul cu privire la modificarea componen{ei nominale а consiliului de administra|ie,
(Апеха пr.24)
Ordinelor cu privire la aprobarea componen{ei nominale а consiliului de administra{ie

cu sau in absen{a reprezentantului Administra{iilor Publice Locale de nivelul I.

(Апеха пr.25)
(Апеха пr.2б)
La fel, au fost dispuse реtrесеrеа consiliilor profesorale din toate institu{iile de

iпчй{йmбпt din raion, in vederea desemnёrii in calitate de membri ai consiliului de

administra{ie din rindul cadrelor didactice, s-a dispus desйqurarea adunбrilor generale cu
pйrin{ii, cu privire la desemnareaa3 membri in calitate de membri in consiliul de administra{ie
al instituliei, au fost petrecute consiliile elevilor cu privire la desemnarea uпui elev, in calitate
de mеmЬru in consiliul de administra{ie.

in contextel planificйrii primelor Eedin{e al consiliului de administrare iп format поч, аm

elaborat qi repartizat in toate instituliile de iпчй!Ёmбпt din raion, modele tipizate de Cita{ii а

mоmьrilоr consiliului de administrare,

(Апеха пr.27)
Una din problemele cele mai acute in чеdеrеа legalitalii consiliilor de administra{ie

existente рiпй in апul 2022 еrа lipsa reprezentantului Administra{iilor Publice Locale de
nivelul I sau desemnarea lui ilеgаlй, сu incilcarea prevederilor oadrului legal.

in acest sens din numele preqedintelui raionului Сйugепi, а fost еlаЬоrаtй;i repartizatй
pentru informarea primarilor ;i secretarilor consiliilor locale din raionul Сйuqепi о Circular1

Il



privind necesitatea convocйrii qedinlelor consiliilor locale qi desemnarea unui membru in

consiliile de administralie а unitililor de iпчй!йmfiпt din rаzа lоr administrativЙ.

(Anexa пr.28)

La fel, реrsопаl аm elaborat ;i pus in sarcina tuturor managerilor instituliilor de

iпча!йmАпt din raion, solicitrea pentru adresaroa сйtrе Administra{iile Publice Locale de

nivelul I cu privire la delegarea unui memebru in соmропеп{а consiliului de administralie.
(Апеха пr.29)
Tot in acest oontext, а fost elaborat modelul- tip de аdrеsаrе а managerilor instituliilor

de invйfйmAnt din raionul CДuEeni сйtrе secretarii Consiliilor Locale ;i primari pentru

ехаmiпаrе in qedin{a imediat urmйtоаrе а chestiunii date.

(Апеха пr.30)
(Апеха пr.31)
in aqa fel, la data de 3 noiembri е2022 toate cele 30 de institu{ii de iпчй{ёmбпt din raionul

Сйuqепi urmаu sё se conformeze cadrului legal qi sй арrоЬе рriп Ordine iпtеrпе componen{ele

nominale а consiliilor de administra{ie din unitйlile de iпчй{йmiпt.

О alta рrочосаrе, cu саrе m-am ciocnit in anul 2022, а fost modificarea cadrului legal,

conox modalitйlii desйEurйrii concursului pentru ocuparea funcfiei de director qi director

adjunct iп instituliile de iпчй{ёm0пt general, stipulatй in Regulamentul cu privire la
оrgапizаrеа Ei desйýurarea concursului pentru осuраrеа funcfiei de director qi director

adjunct, aprobat prin Ordinul пr.163 din 2З.OЗ.2015 cu modificбrile ulterioare.

in legйturй cu faptul, сй la acel moment Direc{ia Educafie, Culturй, Tineret, SроП qi

Turism Cйugeni anun{ase сопсursuri in 10 institu{ii de iпчй{йmбпt din raion, personal am

elaborat 9i expediat in adresa primйriilor ChircйieEtii Noi, Сirпй{епii Noi, Ciuflegti,

Constantinovca, Cogcalia, Тйпйtаri, Тбпйtаrii Noi, Tocuz, Ursoaia Ei oraqul Cйuqeni solocitari

cu privire la includerea in ordinea de zi а unei gedin{e imediat urmёtоаrе а chestiunii cu privire

la delegarea unui reprezentant in calitate de mеmЬru ai comisiei de concurs pentru func{ia de

director in institulia de invй{йmAnt respectivi. Adresйrile аu fost Йcute personalizat pentru

fiecare Administralie РuЬliсй Localй, pentru а nu pereclita concursurile demarate.

(Апеха пr.32)
О altй sarcinй mаjоri, pusй са prerogativб ре ordinea de zi а Direcliei Eduoa{ie, Culturй,

Tineret, Sport Ei Turism Cйugeni а fost armonizarea documenta{iei statutare la toate instituliile
de iпчйfёmiпt din raion.

iп acest context, аm elaborat personal proiectul noului Regulament de organizare 9i

funclionare pentru toate cele 18 gimnazii din raion (Etapa I).

(Anexa пr.33)

Astfel, pentru сооrdопаrеа qi expertizarea noilor Regulamente, iп baza Codului

Educa{iei qi al Regulamentului- cadru de organizare qi func{ionare а institu{iilor de iпчй[йmАпt

primar Ei secundar general, ciclul I qi II, aprobat prin Ordinul МЕ, w.235 din 25 matie 2016,

la nivelul Direcliei Educalie, Сulturй, Tineret, Sport gi Turism Cбuqeni аm dispus constituirea

unui grup de lucru din 10 speciali;ti ai acestei entitёli.

(Anexa пr.34)

La fel, а fost еlаЬоrаtй cartea de parcurs pentru toate etapele de сооrdопаrе qi expertizare

а noilor Regulamente са раrtе obligatorie de еlаЬоrаrе qi арrоЬаrе а Regulamentelor noi.



Din рбсаtе, demisia mеа din funclia de vicepreqedinte al raionului CёuEeni, се coordona

problemele din domeniul educfiei, dеmаrаrеа noului сопсurs pentru осuраroа funcliei de qef

al Direc{iei, а stopat implementarea acestui proces.

(Апеха пr.35)

Sper, сй odatй cu арrоЬаrеа in funclia de qef al Direc{iei Educa{ie а doamei Ceban, in
colaborare сu managerii acestor unitй{i do inv6{йmint, procesul de actualizare а documenta{iei
statutaro, va continua gi va fi dus рiпё la bun sffirgit.

Depistind neconcordanlele dintre documentele statutare, prezentate de сбtrе managerii

instituliilor de invйfйmint din raion, inolusiv Statutul Instituliei, Certificatul de inregistrare 9i

Extrasul din Registrul persoanelor juridie, in scopul uniformizйrii denumirilor complete qi

prescurtate а instituliilor de iпчй!йmАпt, aducerea lor in corespundere cu Ноtбrбrеа de Guvern
qi Circulara Cancelariei de Stat а Republicii Moldova nr.3 1 -06- 1 1464 din 21 decembrie 2022,

а fost demaratб procedura de consultare а managerilor instituliilor de invёfбm0nt din raion Ei

petrecut un seminar instructiv-practic, activitate care era preconizatй de continuat in primul
simestru al апului 202З, dar care а fost stopat din cauza demiterii mele ilegale.

(Апеха пr.37)
(Апеха пr.38)
(Апеха пr.39)

О altй activitate, realizatб, de mine in calitate de vicepreqedinte al raionului Cёuqeni,

responsabil atit de domeniul economic, cAt qi educa{ional, а fost finalizarea construc{iei

blooului de studii а Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе gi Sйnt" din satul Taraclia gi оЬliпеrеа

in proprietate а terenului aferent aoestor clбdiri.
РrоЬlеmа datй incepe de prin anul 2014, cind administra{ia liceului din satul Taraclia а

prezentat, chipurile, pentru сопсurs la prima etapё а Proiectului Rеfоrmа invl!йmantului in
Moldova solicitarea de а include Liceul dat in lista qcolilor, саrе ulтпаu а fi rепочаtе in
perioada 20|4-20t8, iпsй Dosarul Liceului Teoretic "Stefan cel Маrе 9i Sйnt" din satul

Taraclia пu s-a regйsit in lista propunerilor inaintate de Direc{ia Generala invйfamint, Tineret
gi Sport Cбuqeni Ei рriп urrnare, nu а fost examinat de Consiliul Coordonator pentru

monitorizarеa procesului de reabilitare а instituliilor de iпчй{ёmffпtj instituit prin dispozilia

Prim-ministrului пr.2]-d din 26 martie 20|4,
(Апеха пr.40)
Репtru prima datё administra{ia raionului Cёuqeni se adreseazй oficial prin demersul

nr.598/12 din 31.10.2017 сбtrе Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetйrii al Republicii
Moldova cu solicitarea transmiterii in proprietatea Consiliului raional Cйuqeni а bunurilor
imobile 9i а terenurilor aferente acestora, patrimoniul ýcolii Profesionale din оr.Сбuqепi,

amplasate in satul Taraclia, raionul Сйuqепi.

Са rйspuns, in data de 10 noiembrie 2017 Ministerul Educaliei solicitё prezentarea
Deciziei Consiliului rаiопаl Cйu;eni privind acceptarea luйrii la Ьаlап{ё а bunurilor imobile 9i
terenurilor fostei ýcoli Profesionale din s.Taraclia.

(Апеха пr.40 - а)

l:



inbazaacestei solicitйri, Consiliul raional Сёu;епi арrоЬё la data de 17 noiembrie 2017

Decizia 8/48 "Cu privire la darea acordului de рrimirе in proprietatе а unor Ьuпчri imobile qi

terenuri aferente ale ýcolii Profesionale din s.Taraclia, raionul Cйugeni".
(Апеха пr.40 - Ь)

Conform notei informative la proiectul de Decizie, in legйturй сб ýcoala Profesionalй
situatё in satul Taraclia nu activeazб, edificiile nu sunt folosite duрй destina{ie, о parte din
construc{ii sunt in stare dерlоrаЬilй, а арйrut necesitatea "in чеdоrеа gestionйrii gоsроdйrеqti

а patrimoniului public".
(Апеха пr.40 - с)

Duрй jumйtate de ап de la арrоЬаrеа acestei Decizii, in baza demersului nr.08/2-09l1085

din 04.04.2018 al Ministerului Educa{iei, Culturii qi Cercetйrii al RM, Consiliul rаiопаl
CйuEeni repetat аdорtй Decizia m.2130 din 04 mai 2018 "Cu privire la darea acordului de
primire in proprietate terenurile agricole cu nr. cadastrale 2З36108740 qi 2336108749,
proprietate а statului administrate de Ministerul Educaliei, Culturii Ei Сеrсеtйrii in proprietatea

publicб а r-lui Сйuqепi", prin care Consiliul raional Cбuqeni dб acordul de aprimi cu titlu
gratuit 2 terenuri cu suprafa{a totalё de 92,6481 ha din s.Taraclia, r-nul Cбuqeni.

(Апеха пr.40 - d)
Nota Iпfоrmаtiчй la acest proiect de Decizie stipuleaz6, сб Ministerul Educa|iei, Culturii

gi Сеrсеtйrii al RM iпfоrmеаzй Consiliul rаiопаl Сйugепi despre posibilitatea de transmitere

din proprietatea statului in proprietaea publicй а raionului Сйuqепi а terenurilor date.

(Апеха пr.40 - е)

problema datб se aclfiizeazb оdаtй cu emiterea Ноtбrбrii de Guчеrп пr.579 din
20.06.2018 "Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile", publicatй in Monitorul Oficial
пr,2\0-223 аrt.630, prin саrе statul а transmis Consiliului raional СйuЕепi cu titlu gratuit din
proprietatea рuЬliсй а statului, administrarea Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetйrii
(gestiunea ýcolii Profesionale din oraqul Ciuqeni) in proprietatea publicй а raionului Сйuqепi
22 de imobile de ре 2 tеrепuri cu destina{ie agricold, amplasate in intravilanul gi extravilanul
satului Taraclia, patrimoniul fostei ýcoli Profesionale пr.25.

(Anexa пr.40 - f)
iпЬаzа Hotбrбrii de Guvern nr.579 din 20.06.2018 9i Ordinului Ministerului Educa{iei,

Culturii;i Cercetйrii al Republicii Moldova din 09.07.2018 "Cu privire la constituirea
Comisiei de transmitere а Ьuпurilоr imobile din s.Taraclia, r-nul Cёugeni ale ýcolii
Profesionale din or.Cйuqeni", in data de 19 iulie 2018 prin Actul de transmitere а terenului,
mijloacelor fixe qi altor active proprietatea statului au fost transmise cele 22 de imobile, саrе

necesitau "reparalie capital5".
(Anexa пr.40 - h)

La finele anului 2018 administra{ia Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе qi Sfint" din
s..Taraclia, r-nul Cйugeni adreseazй uп demers Consiliului raional Cйuqeni, prin care
semnaleazЁ о situafie ехерliопаlй la institu{ia datй privind starea podului iп blocul de studii
"с",

(Апеха пr.41)

I



La data de 07 dесеmЬriе 2018 Direcfia Economie, Construc{ii ;i Infrastructurй CёuEeni

rесоmапdб stoparoa procosului de instruire qi aflarea оriсаrоr реrsоапе in blocul "С" ýi

dispune efectuarea expertizei tehnice а cladirii.
(Anexa пr.42)
Potrivit raportului de expertizб din |9.|2.2018, пr.931''7-|2-I8lТ privind ехаmiпаrеа

starii tehnice а construc{iei de invй{йmint gi educa{ie cu пr.саdаstrаl23Збl l3.1 10.03, situatй

in r.Cйuqeni s.Taraclia, efectuatй de cбtre Serviciul de Stat pentru чеrifiсаrеа ;i expertizarea

proiectelor qi construcliilor din cadrul Agen|iei Proprietй{iiPublice, iпlйturаrеа vulnerabilitйlii
structurii de rezistenfй prin reconstruc{ia clйdirii de iпчй{йmбпt qi educa{ie susmen{ionatй este

lipsiti de sens tehnico-economic, iar exploatarea clйdirii iп starea асtчаli prezintй pericole

репtru via{a qi sйпйtаtеа elevilor;i profesorilor.
(Апеха пr.42 - а)

Astfel, incepind cu finele anului 2018 conducerea raionului Cйuqeni intreprinde un qir

de ac|iuni pentru organizarea procesului instructiv in clйdirile vechi ale Liceului Teoretic
"ýtefan cel Маrе qi Sйnt" din s.Taraclia, ассеlеrаrеа ob{inerii in proprietate а terenurilor fostei

ýcoli Profesionale nr.25 cu scopul ini{ierii proiectйrii rераrа{iеi capitale la Blocul de studii
pentru strёmutаrеа Liceului intr-un edificiu nou, cit qi identificarea surselor financiare,
necosare pentru demararea lucrйrilor de rераrа{iе capitalб.

Astfel, la sfirqitul anului 2018 Consiliul raional Cбuqeni prin scrisoarcaпr.745l8 din 1З

decembrie 2018 se adreseazй Guvemului Republicii Moldova ;i Mlinisterului Educa{iei,

Culturii qi Cercetйrii al Republicii Moldova, avind саЬаzб НоtйrАrеа de Guчеrп пr.579 din
20.06.2018 9i Actul de transmitere а terenului, mijloacelor fixe;i altor active proprietatea

statului fln din |9,01,20l8, cu solicitarea transmiterii in proprietate publicё а raionului
Cйuqeni terenul аfеrепt cu suрrаГа{а de 10,3494 hа qi пr.саdаstrаl 233б108.740.

(Апеха пr.43)
La fel, iп baza scrisorii пr.]6218 din 19 decembrie 2018 Consiliul raional Сбugепi se

adreseazй Guvernului Republicii Moldova qi Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetйrii cu

solicitarea alocйrii sumei de 5,0 mlп lei din necesarul estimativ de 15,0 mlп lei necesari
efectuйrii lucririlor de repara{ie capitalй.

Totodat6, Consiliul raional Cйuqeni сопfirmй capacitatea de а сопtriЬui cu suma de 10,0

mln lei in proiectul dat.

(Апеха пr.44)

Ре data de 05.02.2019 Mlinisterului Educa{iei, Culturii qi Cercetйrii al Republicii
Moldova examinind iп comun cu Ministerul Finan{elor рrоЬlеmа аЬоrdаtй cu privire la
alocarea mijloacelor financiare in vederea efeotuйrii luсrйrilоr de rераrа{iо а edificiului

Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе qi SfAnt" din s.Taraclia, iпfоrmеаzб Consiliul rаiопаl
Cйuqeni сб alocarea mijloacelor financiare'nla moment пu este posibili".

(Апеха пr.45)
Prin Legea Bugetului de Stat pentru anul 2020, пt,1'72 din 19.|2.2019 Ministerul

Fiпап!еlоr al Republicii Moldova аlосй Consiliului raional Cйuqeni са transferuri capitale
primite cu destinafie specialй intre bugetul de stat gi bugetele locale de nivelul II suma de 2,0

Шtltt lДi ЁёtltДt ёhёlЬiёl, .upitul., .ur. p''n D..iriu Conriliului ,uionul Cuuq.ni *1}di" 24
ianuaire 2020 "Cu privire la соrеlаrеа bugetului raional pentru anul 2020 la Legea Bugotului



de Stat", au fost direclionate grupei principale "iпчй!йmбпt", Direrc{iei Educafie, Сultчrй,
Tineret, Sport qi Turism Cйuqeni pentru "Investilii gi repara{ii capitale а institu{iilor din
domeniul inv6!йmAnt "pentru reparafia blocului de studii "С" al Liceului Teoretic "ýtefan cel
Mare qi Sйnt" din s.Taraclia, r.Cйuqeni".

(Апеха пr.46)
La fel, in urmа Eedinlei grupului de lucru pentru achizi{ii а Direrc{iei Educa{ie, Culturй,

Tineret, Sport gi Turism Cйuqeni din 0б decembrie 20|9, consemnat in Procesul verbal nr.1 а
avut loc deschiderea ofertelor depuse iп cadrul Licitaliei deschise privind achizilionarea
"Repara{iei capitale а blocului de studii а ýcolii Profesiaonale pentru bloc de studii а Liceului
Teoretic "ýtefan cel Маrе qi SfAnt" din s.Taraclia, r.Cйuseni" .

(Апеха пr,47)
in baza Procesului verbal nr.1 al qedin{ei grupului de lucru privind evaluarea ofertelor

de рrеfuri din data de 23 decembrie 2019,

(Anexa пr.48)
solicitarii пr. 01-641 din 26.I2.20|9 al Directorului SRL "Edif-Construct",
(Апеха пr.49)
Procesului verbal пr.2 privind evaluarea ofertelor din 30. |2.2019,
(Апеха пr.50)
Procesului verbal nr.3 privind evaluarea оfеrtеlоr din 14.01 .2020,
(Апеха пr.51)
Deciziei de atribuire а contractului de achizi{ii publice de incheiere а acordului-cadru de

anulare а procedurii de atribuire nr.1 din 14.01 .2020,
(Апеха пr.52)

piPбriiCg пgпmй Сg gtriЬuirg fl gtntrngtului d9 nghiritiipubligs dt inghoigrt 0 ntоrdului-
саdru de anulare а procedurii de atribuire пr.1 din 25.02.2020,

(Anexa пr.53)
а fost incheiat Contractul de Апtrерrizб, пr.40 din data de 25,02.2020 iпtrе Direc{ia

Educa{ie, Сulturй, Tineret, Sport qi Turism Cйuqeni 9i SC Fоrеmсопs SRL pentru executarea
lucrйrilor de rераrа{iе capitalй а blocului de studii а Ecolii Profesionale pentru bloc de studii
а Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе si Sйnt" din s.Taraclia, r-nul Сбщепi.

(Апеха пr.54)
La fel, Consiliul raional Сйuqепi prin Decizia пr.3l20 din 26 mai 2020 "Cu privire la

аlосаrеа mijloacelor financiare" аlосй din soldul de mijloace Ьёпеqti qi din componenta
rаiопаlй suma de 8,0 mln lei репtru implementarea acestui proiect.

(Апеха пr.55)

Demarбnd lucrйrile de construc[ie capitali а acestui obiect, conducerea raionului
Cluqeni repetat se adreseazй prin scrisoarea пr,35319 din 17 iunie 2020 Ministerului Educa{iei,
Culturii si Cercetйrii al Republicii Moldova cu solicitarea transmiterii cu titlu gratuit а

terenurilor cu suprafa{a de 10,3494 hа qi 82,2987 ha din рrорriеtаtеа statului in proprietatea
Consiliului raional Сйugепi.

(Апеха пr.5б)

Са rбspuns, ре data de 23.07.2020 Ministerului Educa{iei, Culturii qi Сеrсеtбrii al
Republicii Moldova апuпfй despre sus{inerea solicitйrii privind transmiterea in proprietatea

о



raionului Сёu;епi а terenurilor proprietate statului сu destina{ie agricolй (nr.cadastrale

2336108740 Ei пr.23361087490) ;i solicitй арrоЬаrеа Deciziei Consiliului raional Cauqeni cu

privire la exprimarea acordului de а primi aceste bunuri in proprietatea raionului СйuЕепi.

(Апеха пr.57)

in baza acestui Demers, Consiliul raional Cйuqeni adoptб in data de 30 septembrie 2020

in mod UNANIM Decizia '7l|6 "Cl privire 1а acordul de primire а terenurilor agricole din

proprietatea statului in proprietatea publicй а raionului СйuЕепi'О, indicAndu-se terenurile

agricole cu suprafolele de |0,3494 hа,82,2987 ha qi 28,б985 ha.

(Апеха пr.58)

Totodati, ре data de 19 octombrie 2020 Direclia Educalie, Culturй, Tineret, Sport qi

Turism Cбugeni iпfоrmеаzй Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetйrii al Republicii Moldova

despre Decizia арrоЬаtй а Consiliului raional Cйuqeni cu privire la acceptul de primire а

terenurilor cu suprafe{ele de |0,З494 hа, 82,2987 ha 9i respectiv 28,6985 ha qi viziunea

Consiliului raional СйuЕепi de а valorifica aceste terenuri.

(Апеха пr.59)

in data de 2| octombrie 2020 conducerea rаiопulчi Сйugепi in persoana preqedintelui

raionului Nicolae Gorban adreseazй Ministerului Educa{iei, Culturii 9i Cercetйrii al Republicii

Moldova о scrisoare, unde sunt reflectate toate etapele de dеmаrаrе а construc{iei, sumele

alocate in acest sens Ei necesitatea consolidёrii eforturilor comune in depёEirea acestor

рrоЬlеmе, cAt gi necesitatea transmiterii cit mai urgente а terenurilor susmen{ionate.

(Апеха пr.б0)

in acelaEi moment primaria satului Taraclia, raionul Cбuqeni adreseazй о solicitare

Guчеrпului RM pentru а transmite acestei Administra{ii publice locale de nivelul I in
proprietate terenurile cu suprafefele de 82,298'7 ha gi respcctiv 28,6985 ha, adoptind in acest

sens Ei о Decizie а Consiliului sйtesc Taraclia.
(Апеха пr.б1)
Dupi арrоЬаrеа bugetului pentru anul 202l, Consiliul raional Cйugeni prin Decizia

пr.2l34 din 19.0З.2021 "Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе" alocй din bugetul

aprobat gi soldul componеntei raionale suma de б785 mii lei pentru implementarea proiectului

"Repara{ia capitall a blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru bloc de studii а а Liceului

Teoretic "ýtefan cel Маrе qi Sйnt" din s.Taraclia, r-nul Cйu;eni".

La fel, рriп aceea;i Decizie, Consiliul raional Сйщепi аlосй suma de 140 mii lei pentru

achitarea serviciilor de proiectare qi verificare а proiectului la obiectul "Centrala tеrmiсй 9i

relele inginereqti а blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru bloc de studii а Liceului

Teoretic "ýtefan cel Маrе Ei SfAnt" din s.Taraclia".

(Апеха пr.б2)
Neavбnd nici uп rйsрuпs la adresйrile noastre anterioare referitor la transmiterea

terenurilor in proprietatea raionului Сёu[епi, la 30 aprilie 2021 administralia raionului Сйu9епi

adreseazб о scrisoare oficialй Preqedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Prim-

ministrului RM, Ministerului Educa{iei, Culturii qi Cercetйrii al Republicii Moldova prin саrе

cere repetat solu{ionarea problemei date.

(Апеха пr.б3)

Atбt Agen{ia Proprietatii Publice prin rбspunsul sйu din data de 14,05.2021

.до



(Апеха пr.б4),
сбt qi Ministerului Educa[iei, Culturii qi Cercetйrii al Rcpublicii Moldova рriп rёspunsul

sйu din |"7,05.2021 de data aceasta motiveazй despre lipsa dreptului аsuрrа terenurilor cu

nr.cadastrale 2336108740, 23З6|08'149 9i 233б108750, chiar dасй Ministerul sus{ine

solicitarea privind transmiterea in proprietatea raionului Cбuqeni а acestor 3 terenuri, dar face

trimitere 1а Anexa din Legea 668/1995, in lista terenurilor destinate agriculturii se regёsesc
terenurile date.

(Апеха пr.65)

Ulterior, in luna septembrie 2021 administralia Liceului Teoretic Teoretic "ýtefan cel
Маrе 9i Sffint" din s.Taraclia in persoana Directorului dna Pelaghia Traci adreseazй о Peti{ie

ре numele Pregedintelui Parlamentului, deputa{ilor in Parlament, Prim-ministrului Republicii
Moldova, Ministrului Educa{iei qi Сеrсеtйrii al Republicii Moldova, prin саrе sunt relatate

problemele се {in de finalizarea repara{iei capitale а edificiului Liceului in cauzй.

(Апеха пr.б6)
Practic, о peti{ie similarй din partea administra{iei Liceului Teoretio "ýtefan oel Маrе qi

Sйnt" din s.Taraclia а fost adresatй ре data de 03 august 2021 Consiliului raional Cйugeni,

preEedintelui raionului Сйщепi, Direc{iei Educa{ie, Culturб, Tineret, Sport gi Turism Cёuqeni,

рriп care administra{ia acestui Liceu ne roag6 qй analizйm situa|ia la moment privind ropara{ia

edificiului dat.

(Апеха пr.67)
Са rispuns la aceastй Petilie, Consiliul raional Cйuqeni, in реrsоапа mea iпfоrmеаzd

Liceul "ýtefan cel Mare qi Sfint" din s.Taraclia despre aparilia luсrйrilоr neprevйzute ;i
necesitatea efectuйrii luсrйrilоr de includere in sumё de 3,8 mlп lei cu excluderea altor lucrйri
in valoare de 1,б mlп lei, incheierea Acordului adilional пr.1 privind majorarea valorii
construc{iei al2294,,4 mii lei gi majorarea termenului de executare а lucrйrilor de construcfie

рбпй la data de 3\.|2.2021'.
(Апеха пr.б8)
(Апеха пr.б9)
(Апеха пr.70)

La fel, administra{ia Liceului Teoretic Teoretic "ýtefan cel Маrе qi Sйnt" din s.Taraclia
а fost iпfоrmаtй , сй la data de 18 august 2021 а fost recepfionat de сбtrе Consiliul raional
Cйuqeni de la intreprinderea de Stat "Serviciul de Stat репtru verificarea qi expertizarea
proiectelor si construc{iilor" а Raportului de чеrifiсаrе пr.0184-06-21 la proiectul de execu{ie

"Centrala tеrmiсй qi rе{еlе inginereqti а blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru bloc de

studii а Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе 9i Sйnt" din s.Taraclia, r-nul Cйuqeni".
(Anexa пr.71)

Confor- D.uirului g.n.lul aprobat, .u ,.rultut ul *odi{i.H.llo. de proiect operate El

iпlйturаrеа neconformitalilor, costul de deviz total cu ТVА constituie 2715,83 mii lei, inclusiv
luсrбri de construc[ie |292,84 mii lei, lucrйri de montaj - 184'.29 mii lei, utilaje 1007,15 mii
lei, alte cheltuieli - 180,38 mii lei.

(Апеха пr.72)
Astfel, Consiliul raional Cйuýeni informeazй administra{ia Liceului Teoretic "ýtefan cel

Мпrt pi ýIiint" din п,Тпrпtliа dвпрш ntfisпitntsn idшtifimrii пumil ffi рtпtt f,l0 шlп lпiршtru



implementarea acestor lucrбri gi finalizarea construc{iei capitale cu darea in exploatare а

Lioeului Teoretic "ýtefan cel Маrе Ei Sf0nt" din s.Taraolia, sursco саr9 ulmеazdafi idontifioate
in соlаЬоrаrе cu Administra{ia Publica Centralб (Bugetul de Stat).

Totodat5, Cancelaria de Stat а Republicii Moldova in data de б septembrie 2021 remite
peti{ia doamnei Pelaghia Traci, directorul LT "ýtefan cel Mare gi Sfrnt" din s.Taraclia
Ministerului Educa{iei gi Cercetirii, Ministerului Finanfelor, Oficiului Teritorial Cйugeni al
Cancelariei de Stat gi Consiliului raional Cluqeni.

(Апеха пr.73),
care este inregistratй in aparatul preqedintelui raionului Cёuqeni in data de 07 septembrie

202l ctl nr.de intrare Т -317 l 5.

(Апеха m.74)
Са rбspuns la Demersul Cancelariei de Stat а Republicii Moldova пr.29-78-7|2-6357

din 06 septembrie 2021. ре marginea petiliei doamnei Pelaghia Traci, directorul LT "ýtefan
cel Mare si Sйnt" din s.Taraclia, Consiliul raional Cёugeni аdrеsеаzй mai multe scrisori
oficiale inallilor demnitari de stat, сum аr fi:

- Prim-ministrului Republicii Moldova
- Ministrului Educa{iei qi Сеrсеtйrii

(Апеха пr.75)
(Апеха пr.7б)

-Minirtruluitinun{"lorulR.p"Ыi.iiMoldouu (An"*u 
"r.'l1\- Pregedintelui Parlamentului Republicii Moldova (Апеха пr.78), prin саrе se aduce

la cuno;tin{й, сй doar pentru finalizarea primei etape de rераrа{iе capitalё este necesar
identificarea gi alocarea sumei de circa 5,0 mlп lei, sumй de саrе Consiliul raional Cйuýeni пu
dispune.

in acelagi timp s-a comunicat, сй pentru сrеаrеа condiliilor de asigurare а desйqurйrii
procesului educa{ional in institulie este посеsаr proiectarea qi executarea unor lucrйri, omise
la Etapa I de proiectare, cum аr fi:

- Repara{ia scйrilor ;i parapetelor din interiorul clйdirii cu 3 nivele;
- Construcfia relelei de telecomunicalii;
- Reparalia cantinei qcolare ;i asigurarea clйdirii cu agent termic qi re{ele inginereqti;
- Аmепаjаrеа terenului sportiv qi lucriri de demolare а unei clёdiri avariate;
- Amenajarea terenului aferent Institu{iei.

in aceastД ordine de idei, in lipsa surselor financiare disponibile, Consiliul rаiопаl
Cйugeni intervine сйtrе Organele Centrale Publice de а identifica din Bugetul de Stat surse
financiare in mйrimе de 5,0 mln lei pentru апu| 202l qi altor 10,0 mlп lei pentru апul2О22
pentru finalizarea integralй а obiectului dat qi darea lui in exploatare pentru anul de studii
2022-202з.

La fel, un rёspuns similar este adresat 1а 1 5.09.2021 9i doamnei Pelaghia Traci, directorul
LT "ýtefan cel Mare qi Sfбnt" din s.Taraclia, raionul Cйuýeni.

(Anexa пr.79)
Totodatй, рriп scrisoarea nr.69l5 din 14 septembrie 202l Consiliul raional Сйu;епi а

informat Guvernul Republicii Moldova, in persoana Secretarului General adjunct, cet ýi
Cancelaria de Stat а Republicii Moldova despre dificultёlile, intAlnite de сйtrе noi pentru darea

in exploatare а construc{iei capitale date.

(Апеха пr.80)

lъ



Parlamentul Republicii Moldova in persoana Secretarului Parlamentului, Direc{ia potitii

gi audien[e сопfirmй la data de 24.09.2021 rесер{iопаrеа solioitйrii noastre gi remiteroa ei sрrе

ехаmiпаrе Ministerului Finan{elor.
(Апеха пr.81)

Astfel, in data de 04 octombrie 2021 Ministerului Finan{elor al Republioii Moldova,
examinбnd interpelarea Parlamentului Republicii Moldova qi Demersul Consiliului raional
Сйu;епi cu privire la аlосаrеа ajutorului fiпапсiаr in mйrimе de 5,0 mlп lei репtru апч1 2021

gi alte 10,0 mlп lei pentru апul 2022 in scopul finalizйrii integrale а luсrйrilоr de rераrа{iе а

Liceului "ýtefan cel Маrе ;i Sйnt" din s.Taraclia comunici, сй iпtrе|iпеrеа qcolilor primare,
gimпaziilor ;i liceelor, care deseryesc popula|ia rаiопului respectiv, repreziпtd dоmепiul
propriu de actiyitate al autoritd|ilor admiпistraliei publice locale de пivеlul al doilea,

admiпistra|iile publice locale de аmЬеlе пiчеlе pot сопtriЬui la dezvoltarea bazei materiale.
Аsфl, iп coпdiyiile de аutопоmiе fiпапсiаrd, autoritd|ile publice locale urmеаzd sd

idепtфсе mijloace fiпапсiаrе diп сопtul vепiturilоr proprii, defalcdrilor de impozite si taxele

de stat, etc.

(Апеха пr.82)

Fiind puqi in situafia, cAnd Guчеrпul Republicii Moldova in persoana Ministerului
Finan[elor al Republicii Moldova rеfuzй alocarea surselor financiare pentru finalizarea
luсrбrilоr demarate, Consiliul raional Сйu;епi iniliazй la data de 1З septembrie 2021 procedura

de achizilie pentru executarea lucrЁrilor la obiectul "Centrala tеrmiсй qi relele inginereEti а

blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru bloc de studii а Liceului Teoretic "ýtefan cel
Маrе qi Sfint" din s.Taraclia, r-nul СйuЕепi".

iп aceastй ordine de idei, ре data de 15 septembrie 2021 prinDecizia пr.6/10, Consiliul
raional Сiщепi аlосб mijloace financiare in mйrimе de 1955,0 mii lei pentru executarea
lucrёrilor capitale la Centrala tеrmiсё,

(Апеха пr.83)
care ulterior а fost modificatй рriп Decizia Consiliului raional Сйusепi 8/18 din data de

05 noiembrie 2021.

(Апеха пr.84)
Referitor la Petilia Secretarului general adjunct al Guvernului din 0б.09.21, Consiliul

raional Cйuqeni repetat informeaz5 la data de 28 septembrie 2021 autoritatea publicй сепtrаlй
dаtй despre necesitatea identificйrii din Bugetul de Stat а surselor fiпапсiаrе in mёrimе de 5,0
mlп lei pentru апul 2021 qi alte 10,0 mlп lei pentru апul2022 pentru finalizarea integralй а

obiectului dat.

(Апеха пr.85)

Dupй deschiderea ofertelor de рrе!, la data de 13.09.2021 qi evaluarea ofertelor celor 4
ofertan{i, а fost stabilit cAqtigбtorul, cu саrе Consiliul raional Cйugeni la data de25.|0.202| а
incheiat Contractul de Antreprizбnr.l73 in valoare de 2199,5 mii lei.

(Апеха пr.8б)
(Апеха пr.87)

Pentru inilierea luсrёrilоr de construc|ie а Centralei termice а Liceului Teoretic "ýtefan
oel Mare qi Sfбnt" din s.Taraclia, Consiliul raional Сйu9епi а adresat Ministerului
Infrastructurii gi Dezvoltбrii Regionale, cДt Ei intreprinderii de Stat Administra{ia de Stat а



Drumurilor solicitбri oficiale pentru eliborarea prescrip{iilor tehnice privind amplasarea

obiectului in zona drumului public republican Юб Bender - Cйugeni - Cimiqlia pentru

traversarea autostrйzii date а relelelor cu арй potabil6.
(Апеха пr.88)
(Anexa пr.89)

in acelaEi timp, "in scopul examinбrii petiliei doamnei Pelaghia Traci, directorul Liceului
Teoretic "ýtefan cel Маrе 9i SfAnt" din s.Taraclia, r-nul CйuEeni, Oficiul teritorial CёuEeni al

Cancelariei de Stat а Republicii Moldova solicitй рrеzепtаrеа tuturor асtеlоr aferente

procedurii de achizilii privind proiectul "Reparafia capitalй а blocului de studii а ýcolii
Profesionale pentru bloc de studii а Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе qi Sйnt" din s.Taraclia,

r-nul Cйuqeni"
(Апеха пr.90)
in data de 11 noiembrie 2021 Direc{ia Economie, Construc{ii gi Infrastructurб Cйu;eni

aduce la cunoqtinfй preEedintelui raionului Cйuqeni qi Direc{iei Educafie, Сulturй, Tineret,

Sport qi Turism Cёuqeni despre monitorizarea mersului luсrёrilоr de construc{ie-montaj la

Liceului Teoretic "ýtefan cel Mare 9i Sfint" din s.Taraclia cu епumеrаrеа etapelor de luсrйri

pentru dаrеа in exploatare а obiectului qi buna lui func[ionare.

La fel а fost adus la сurепt, сi antreprenorul "SRL Fоrеmсопs" а prezentat beneficiarului
procesele-verbale la lucrйri ое devin ascunse duрй executarea lor, iar beneficiarul, Direc{ia
Educalie, Culturё, Tineret, Sроrt qi Turism Сёugепi ча identifica sчrsе fiпапсiаrе репtru
апul 2022 pentru obiectivele enumerate,

(Апеха пr.91)
Totodatй, Consiliul raional Сйuqепi in data de 03.||.2021 se adreseazй repetat atAt

Ministerului Infrastructurii qi Dezvoltйrii Regionale, cAt qi Directorului gепеrаl interimar al iS

Аdmiпistrаliа dc Stat п Drumurilоr cu шgПmiпtса dc п псссlсrп сliЬсrаrсп prcscriptici tchnicc
privind amplasarea obiectului Centrala termicй al Liceului "ýtefan cel Mare qi Sйnt" din
s.Taraclia in zona drumului public, йrб de саrе este imposibili executarea construcliei
obiectului dat, in termenii stabilili in contract qi pune in pericol darea in exploatare а Liceului
dat.

(Апеха пr.92)
Fiind in situalia deficitului bugetar, йrй sus|inerea Оrgапеlоr Centrale de Stat, iп scopul

finalizйrii luсrйrilоr de construc{ie, Consiliul raional Cйuqeni prin Decizia пr.8/19 din 05

noiembrie 2021 аlосй репtru executarea luсrйrilоr аdйugйtоаrе la obiectul "Reparalia capitalй
а blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru bloc de studii а Liceului Teoretic "ýtefan cel
Маrе ;i Sйnt" din s.Taraclia, r-nul Cйugeni" suma de 2305,8 mii lei din contul Bugetului
raional, aprobat la Repara{ii qi investilii capitale centralizate, cit ;i alte 58,9 mii lei din soldul
componentei raionale.

(Апеха пr.93)
Dupй арrоЬаrеа de cбtre Consiliul raional Cйugeni а Bugetului pentru апul 2022 iп

qedinla din luna ianuarie, prin Decizia пr.1/11 din 21 ianuarie2022 "Сu privire la alocarea

mijloacelor financiare", Consiliul аlосй pentru executarea lucrйrilor de rераrа{iе capitali, а

servioiilor de supraveghere tehnicб, executarea luсrйrilоr аdбugйtоаrе, еxecutarea luorбrilor

capitale, а serviciilor de supraveghere tеhпiсй qi supraveghere de аutоr la obiectul "Reparalia
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capitalй а blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru bloc de studii а Liceului Teoretic
"ýtefan cel Mare qi Sffint" din s.Taraclia, r-nul Cбuqeni" 9i obiectul "Centrala termicй qi re[ele

inginere9ti а blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru bloc de studii а Liceului Teoretic
"ýtefan cel Mare 9i Sйnt" din s.Taraclia, r-nul Cйugeni" suma de 247619 mii lei.

(Апеха пr.94)
Vйzind сй toate solicitйrile conducerii raionului CёuEeni privind transmiterea cu titlu

gratuit а terenurilor proprietate publicй, adresate in anii preceden{i factorilor de decizie din
Organele publice centrale rйmАп Йri rйsрuпsо in data de 24 ianuarie 2022 administra{ia
raionului СйuЕепi adreseazй о scrisoare oficiale соmuпй:

- Guvernului Republicii Moldova;
- Ministerului Educa{iei ;i Cercetйrii al Republicii Moldova;
- MiniпtoruluiAgrioulturii 0i Induпtrioi Аliпопtаrо nl Rсpublioii Моldочп,
- Cancelariei de Stat а Republicii Moldova;
- Agen{iei Proprietatii Publice а Republicii Moldova, unde retrospectiv sunt aduse la

cunoqtin{й toate solicitёrile Consiliului raional Сйщепi incepAnd сu anul 2020, din
momentul demarйrii luсrйrilоr de rераrа|iе capitalй а liceului dat, cu апехаrеа а 17

Апехе ре 35 de foi.
Reeqind din competenlele atribuite Guчеrпului RM рriп Legea privind administrarea gi

deetatizarea proprietйlii publice din domeniul public al statului, s-a solicitat а cAt-a оаrй:

- Delimitarea selectivй а terenurilor, care aparlineau fostei ýcoli profesionale пr.25 din
satul Taraclia;

- Elaborarea proiectului de modificare а Listei unitalilor ale сlrоr terenuri destinate
agriculturii rйmАп in proprietatea statului cu excluderea suprafelei de 150 ha de la
unitatea ýcoala Tehnioё Profesionalё пr.25 din satul Taraclia;

- АрrоЬаrеа HotйrArii de Guчеrп privind atribuirea bunurilor din proprietatea statului,
domeniul public cu trесеrеа acestora in proprietatea unitёlii administrativ-teritoriale de
nivelul II Cduqeni;

- prezentarea proiectului de Lege in Parlament spre арrоЬаrе,

(Апеха пr.95)
АЬеа in data de 07 .02.2022 Ministerul Agriculturii gi Industriei Alimentare al Republicii

Moldova iпfоrmеаzй conducerea raionului Cбuqeni despre examinarea demersului nostru din
24.01.2022la indica{ia Cancelarie de Stat gi а ajuns la concluzta, сб solulionarea problemelor
abordate de сйtrе noi sunt de competen[a Ministerului Educa{iei qi Cercetйrii а1 Republicii
Moldova qi Agenliei Proprietйlii Publice.

(Апеха пr.9б)
Repetat in data de I'7.03.2022 Consiliul raional Cйugeni adreseazй prin scrisoarea

пr.198/8 о solicitare Prim-ministrului RM, Ministrului Finan{elor RM 9i Ministrului Educaliei
gi Cercetйrii al RM, prin care rоаgб factorii de decizie, iп legёturй cu deficitul bugetar al
instituliilor de iпчй!йmбпt din raionul Cйugeni la achitarea surselor energetice qi cheltuielilor
de personal in sumй totalй de 6,7 mlп lei qi implementarea proiectului de rераrаliе capitalб а

Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе qi Sйnt" din s.Taraclia, r-nul Сйu,sепi in valoare de 22 mlп
lei, necesitatea alocбrii altor 5,0 mlп lei pentru luсrйri de construc{ie а blocului alimontar gi

amenajarea teritoriului Liceului dat.
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(Апеха пr.97)
La fel, problema transmiterii terenurilor proprietate publicб din s.Taraclia, aferent

bunurilor imobile amplasate in satul Taraclia, raionul Ciugeni а fost ridicatй in timpul vizitei
Prim-ministrului RM in raionul Cбuqeni qi intAlnirea sa cu factorii de decizie din cadrul

autoritйlilor locale de ambele niveluri din data de24 martie 2022.
Chestiunea datй а fost luаtё la control de cбtre consilierul Prim-ministrului gi remis

repetat ре numele Cancelarie de Stat а Republicii Moldova.
(Апеха пr.98)

Totodat6, in urпа vizitei de luсru in raionul Сйuqепi in data de 17 martie 2022 а yice-

ministrului Agriculturii, problema terenurilor din satul Taraclia au fost ridicate din поu iп
discu{ie de conducerea raionului Сйugепi, fiind asigura{i de implicarea реrsопаlй qi rezolvarea
urgentй а ei.

Dar, in loc de implicare ре toate dimensiunile in rezolvarea problemei date, prin
intermediul uпоr deputa{i iп Parlamentul Republicii Moldova, Centrul Na{ional Anticorup{ie
prin Direcfia Gепеrаlй Urmйrirе Репаlй inifiazб un proces penal, prin care se iпчосй ac{iuni

pretinse а fi ilegale ale persoanelor publice din cadrul Consiliului raional СёчЕепi qi Direc{iei

Educafie, Culturй, Tineret, Sport qi Turism Cбuqeni la efectuarea lucrёrilor de reparalie

capitalй а unui bloc de studii а Liceului Teoretic "ýtefan cel Mare ýi Sf0nt" din s.Taraclia, r-

nul СйuЕепi.

(Апеха пr.99)
Urmаrе а acfiunilor intreprinse de сйtrе Consiliul raional Cёugeni, in urma desйqurйrii

comisiei de rесерfiе, in data de 04 iulie 2022 comisia desemnatй semneazй Procesul-verbal
nr.1 de receplie la tеrmiпаrеа lucrбrilor la obiectul "Repara{ia capitalй а Ьlосului de studii а

ýcolii Profesionale pentru bloc de studii а Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе qi Sйnt" din
s.Taraclia, r-nul Cйuqeni"o unde au fost depistate unele obiec{ii la luсrйrilе executate qi

stabilirea termenului de 14 zile pentru iпlйtчrаrеа acestora.

(Апеха пr.100)
in baza Procesului -verbal de receplie la terminarea lucrйrilor, conducerea raionului

CluEeni se adreseazd а cdta оаrй Organelor Publice Centrale cu solicitarea urgentйrii

schimbйrii destina{iei terenurilor din intravilanul ;i extravilanul s.Taraclia, aferente celor 22

de imobile, transmise iп proprietatea рuЬliсй а raionului Cйuqeni prin НоtёrАrеа de Guчеrп
пr.579 din 20.06.2018,;i anume:

- PreqedinteluiParlamentuluiRepublicii Moldova;
- Guvernului Republicii Moldova;
- Ministerului Educa[iei gi Cercetйrii al Republicii Moldova;
- Ministerului Agriculturii qi Industriei Alimentare al Republicii Moldova;
- Canoglarioi do ýtat а Ropublioii Moldoya;
- Agen{iei Proprietalii Publice а Republicii Moldova.

(Апеха пr.101)
Сhiаr qi dupё aceastб adresare, Agen{ia Proprietйlii Publice а Republicii Moldova in data

de 11 .08,2022 informeazё Consiliul raional Cйuqeni с6"Дgеп|iа proprietd|ii Publice пu are

temei juridic de а traпsmite iп comodat Coпsiliului rаiопаl Саu;епi sаu iпstitu|iei de



iпvdldmапt dеп subordiпe tеrепul agricol dоmепiul рuЬliс сu пr,cadastral 233б]08,740 sau

о parte diп acest tеrеп".
(Anexa пr.102)

Atragem atenfia, сй ре parcursul intregii perioade de implementare а proiectului de

repara{ie capitalй а Liceului Teoretic "ýtefan cel Maro qi Sfбnt" din s.Taraclia, r-nul C5uqeni
(а.2018-2022) Consiliul raional Сбu;епi nu а solicitat NICI ОDАТД transmiterea in comodat
а acestui tеrеп, solicitAnd doar transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea statului in
proprietatea raionului Cйuqeni.

Totodatй, pentru finalizarea procedurii de recep{ie la tеrmiпаrеа lucrйrilor gi pregйtirea

dёrii in exploatare а blocului renovat, Direc{ia Educa{ie, Culturё, Tineret, Sport Ei Turism
Cйuqeni s-a adresat Agen{iei pentru Supravegherea Теhпiсй din cadrul Ministerului
Infrastructurii Ei Dezvoltбrii Regionale а Republicii Moldova privind participarea
reprezentantului Agen{iei la рrосеdurа de recepfie.

Prin risрuпsul Agen{iei din 06.09.2022 Consiliul raional Сйuqепi este informat, сб

luсrйrilе de construc{ie executate de сйtrе SRL "Fоrgmсопs" sunt executate in conformitate
cu documenta{ia de proiect qi modificйrile adoptate de proiectant, astfel, luсrаrеа se

rесоmапdй spre recep(ie la tеrmiпаrеа luсrйrilоr.
(Апеха пr.103)

La fel, conducerea raionului Cйuqeni in persoana Direc{iei Educa{ie, Сulturй, Tineret,
Sport gi Turism Cйugeni а adresat in contextul recep{iei la tеrmiпаrеа luсririlоr solicitйri
oficiale privind inspectarea obiectului dat serviciilor desconcentrate in teritoriu, care au

eliberat avizele corespunzйtoare, сum аr fi:

- Inspeclia pentru proteclia mediului Cйugeni (Anexa пr.104);
- Centrul de sйnйtate publicё Сйugепi (Апеха пr.105);
- Agenlia pentru Supravegherea Tehnicб privind controlul supravegherii de Stat а

mёsurilоr сопtrа incendiilor (Апеха пr.106).

in urmа examinйrii in teritoriu а stёrii de lucru la obiect, dupd solicitarea directorului
Liceului Teoretic "ýtеfап cel Маrе 9i Sffint" din s.Taraclia, r-nul СйuЕепi, а apirut necesitatea
contractйrii suplimentare а lucrйrilor de montare а ingrйdirilor qi acces а persoanelor сu
dezabilitёli locomotorii la blocul de studii а Liceuliu din s.Taraclia, luсrёri саrе пu so

con{ineau in Etapa I de reparalii capitale, cu valoarea estimativё de 560 mii lei.
Astfel, in urmа intentarii de cбtre Consiliul raional Cйuqeni а procedurii de negociere

Йrй publicarea prealabilё, рiпй la data limitб de 26 iuliе 2022 au depus ofertele de pre{uri 3

оfеrtап{i.

(Апеха пr.107)
in urmа evaluйrii ofertelor, in baza dйrii de sеаmй а atribuirii contraotului de асhiziЦii

publice, Direclia Educa{ie, Cultur6, Tineret, Sport qi Turism Cбuqeni in data de 2'7.07.2022 а
atribuit contractul de achizilie publicl companiei "Construct Lucicris"cu pre{ul de 5б4,4 mii
lei.

(Апеха пr.108)
qi semnat Contractul de Antreprizй nr.108 din 2'7.07.2022 сu un termen de execu{ie а

lucrйrilor de 30 de zile calendaristice.
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Апtrерrепоrulо intAlnind unele dificultбli la realizarea lucrйrilor de montare а

iпgrйdirilоr, а Гtnalizat luсrйrilе doar la sfhrqitul lunii septembrie, astfel сй qedin{a comisiei de
receplie la terminarea lucrйrilor s-a desй{urat ре data de 05 octombrte 2022.

intrucit funcfionarea Liceului еrа imposibilй йrй asigurarea condiliilor optime de

funcfionare in perioada rece а anului, au fost depuse toate eforturile pentru а petrece gedin{a
comisiei de recep{ie la tеrmiпаrеа lucrйrilor la Centrala termicй cu re{ele inginereqti а blocului
de studii.

Astfel, in data de 18 octombrie 2022,in urmа finalizёrii lucrйrilor capitale la acest obiect,
comisia de rесерfiе рrорuпе recepfionarea tеrmiпйrii luсrёrilоr la Centrala tеrmiсй сu
iпlйturаrеа constatйrilor depistate in termen de 10 zile.

(Anexa пr.109)

in ugu fel, сIt.е sfArqitul lunil осtоmЬri"2022аu fost ffnalizate luсrйrilе capitale qi

omise toate песопсоrdап{еlе depistate in timpul petrecerii comisiilor de recep{ie la
tеrmiпаrеа luсrйrilоr la urmйtоаrеlе obiecte:

- "Reparatia capitalб а blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru bloc de studii а

Lioeului Teoretic "ýtefan cel Маrе Ei Sfhnt" din s.Taraclia, r-nul Cбuqeni";
- Centrala tеrmiсй qi relele inginere;ti а blocului de studii а ýcolii Profesionale pentru

bloc de studii а Liceului Teoretic "ýtefan cel Mare Ei Sfбnt" din s.Taraclia, r-пul
Cйuqeni;

- Luсrбri de montare а ingrёdirilor qi acces а persoanelor cu dezabilitб{i locomotorii la
Blocul de studii а ýcolii Profesionale репtru bloc de studii а Liceului Teoretic "ýtefan
cel Маrе qi Sйnt" din s.Taraclia, r-nul Сйuqепi.

Totodatй, in data de 28 septembrie 2022laBiroul Реrmапепt al Parlamentului Republicii
Moldova а fost inaintat spre ехаmiпаrе Parlamentului cu titlu de iniliativй legislativй, proiectul
de Lege pentru modificarea Anexei din Legea 668/1995 репtru арrоЬаrеа Listei unitйlilor ale
сбrоr terenuri destinate agriculturii rйmАп in proprietatea statului.

(Anexa пr.110)
in aceasti ordine de idei, in legйturё cu indeplinirea се сйtrе mine а atribu{iilor

preqedintelui raionului Сйuqепi ре durata concediului anual, in data de 31 octombrie 2022 аm
emis Dispozi\ia nr.ll4-a "Cu privire la convocarea gedinfei extraordinare а Consiluilui
raional", unde in ordinea de zi а fost inclusй chestiunea "Cu privire la permisiunea transmiterii
in loca{iune а unui bun imobil".

(Апеха пr.111)
in baza Notei informative cu privire la situa{ia actualй а instituliei, semnatй de сйtrе

directorul Liceului Teoretic din s.Taraclia, dna Pelaghia Traci,
(Апеха пr.112)
Demersului administra{iei Institu{iei Publice Liceului Teoretic "ýtefan cel Mare qi Sfбnt"

din s.Taraclia, r-nul C5u;eni, пr.22 din data de 01 11,.22, рriп саrе administrafia Liceului
solicitй primirea blocului de studii gi Centrala tеrmiсб din gestiunea Direcliei Educa{ie,
Culturi, Tineret, Sport gi Turism Ciuqeni in gestiunea Lioeului,

(Апеха пr.113)

Ei DemersulDirec{iei Educa{ie, Culturй, Tineret, Sport qi Turism Сйuqепi, пr.01-570 din
02.1 1 ,2022 cu solicitarea includerii in Ordinea de zi а pedinlei Consiliului raional Сйugепi,
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(Anexa пr.1l4)
do сйtrе angaja{ii Direcliei date а fost elaborat Eiinregistrat proiectul Deciziei пr.б/1 din

04 noiembrie 2022 "Cu privire la transmiterea uпоr bunuri imobile cu titlu gratuit",

(Апеха пr.115)

prin care s-au transmis cu titlu gratuit din proprietatea raionului Cбuqeni in gestiunea
Instituliei Publice Liceul Teoretic "ýtefan cel Маrе si Sйnt" din s.Taraclia, r-пul Cdu;eni 2

Ьuпuri imobile cu valoarea totalй de 23369927 lei.
Prin aceastй Decizie а fost finalizat procesul de proiectare, achizifionare 9i efectuarea

lucrбrilor capitale la aceastй unitate de iпчй{imАпt din raionul Cйuqeni, iar preqedintele

raionului Cйuqeni а fost imputernicit de сйtrе Consiliul raional Сбuýепi cu dreptul de а institui
prin Dispozilie, comisia de transmitere а acestor bunuri.

Chiar gi in condiliile date, аЬеа peste 3 sйрtйm{пi duрй emiterea ;i publicarea in Registrul
de Stat al Actelor locale а Deciziei пr.6/1 din 04.||,2022 "Cu privire la transmiterea uпоr
bunuri imobile cu titlu gratuit", pregedintele raionului Cйuqeni emite Dispozilia nr. 141 -а "Сu
privire la instituirea Comisiei de transmitero а unor bunuri",

(Апеха пr.l1б)
сопfоrm cбreia а fbst intocmit Actul de transmitere а blocului de studii а Liceul Teoretic

"ýtefan cel Маrе qi Sfбпt" din s.Taraclia pi Centrala termicб cu re{ele inginereqti а acestui
bloc.

(Апеха пr.117)
La fel, in data de25 поiеmЬriе 2022iп Monitorul Oficial al Republicii Moldovaпr.3'74-

З82 а fost publicatй Legea privind modificarea Anexei la Legea nr.668/1995 pentru арrоЬаrеа

Listei unitйlilor ale сйrоr terenuri destinate agriculturii rйmАп in proprietatea statului, unde

сопfоrm Art.I, la pozilia ýcoala Tehnic5 Рrоfеsiопаlй пr.25 din satul Taraclia, raionul Сйugепi,

suprafa{a de 150 ha se substituie cu suprafa{a de 139,6506 ha, iar сопfоrm Art.II tеrепul cu

suprafa{a de 10,3494 ha (numйrul cadastral 2336108740 se transmite in proprietatea unitatii
administrativ-teritoriale raionul Cйuqeni.

(Апеха пr.118)

Chiar gi aqa, aproape duрй 5 luni de la transmiterea imobilului rепочаt Liceului
Teoretic "ýtefan cel Маrе qi Sfflnto'din s.Taraclia 9i}upй ехрirаrеа tеrmепului de 3 luni
de la рrоmulgаrеа Legii de сitrе preqedintele {irii qi publicarea ei in Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, Guvernul пu qi-a опоrаt obligaliunea de а aduce actele sale
поrmаtiче iп соrеsрuпdеrе cu legea qi modificarea documentelor cadastrale in
conformitate cu legisla{ia in vigoare.

рiпi la mоmепt пu este еmisй НоtйrАrеа de Guчеrп referitor la transmiterea сu

titlu gratuit а tеrепului de sub Liceului Teoretic "ýtefan cel Маrе qi Sfflnt" din
s.Taraclia, terenului пu i-a fost schimbat destina{ia, el rimffпе iп continuare tеrеп

agricol, пu а fost efectuati delimitarea sеlесtiчй а acestuia, пu este transmis la Ьаlап{а

Consiliului rаiопаl Ciuqeni репtru а inregistra dreptul de proprietate asupra lui, etc.
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О altй laturd а activitalii in perioada ianuaric - octombrie 2022, perioadй, c0nd in
postura mеа de vicepreqedinte al raionului Сбuqепi, сопfоrm Dispoziliei preqedintelui

raionului nr.101-p din 22.04.2021 coordonam chestiunile се lin de activitatea Direcliei
Economie, Construclii qi Infrastructurй Cйuqeni, in scopul rezolvйrii problemelor de interes
raional, а fost dеmаrаtй rezolvarea problemelor de delimitare selectivё qi inregistrarea
bunurilor imobile, proprietatea raionului Cбuqeni iп scopul legiferйrii, administrйrii qi

gestionбrii reuqite а bunurilor date.

Primul lucru а fost рrеgйtirеа proiectului de Decizie cu privire la аЬrоЬаrеа unor
Decizii anterioare, adoptate de сбtrе Consiliul raional Сйщепi cu privire la transmiterea in
proprietate а uпоr Ьuпuri imobile: чоrЬim de Centrul Didactic din satul Sбlcu{a, transmis
cu titlu gratuit in luna mai 2019 primбriei satului Sйlcu{a qi Fаrmасiа чеtеriпаrй din satul
Tйnбtari.

(Апеха пr.119) Decizia "Cu privire la аЬrоgаrеа Deciziei Consiliului raional Cйugeni
пr. 2136 diп 24 mai 2019 Сu рriчirе la transmitere in proprietate а uпоr bunuri imobile"

iп aceeaqi qedin{й din data de 31 martie 2022 а fost pregйtitй ;i adoptatй Decizia
Consiliului raional Сбщепi пr.2l|7 "Cu privire la transmiterea in gestiune 9i administrare

п uпOr Ьuпuri iшObilс", рriп саrЕ diп Ьuпul imobil прпrliпппd Гоstului Сспtru Didactic din
satul Sйlcula s-au transmis cu titlu gratuit din proprietatea raionului Сйщепi in gestiunea
qi administrarea Instituliei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sйпйtаtе Sбlcula 3 Ьuпuri
imobile cu nr.cadastrale 2721114005.0|, 2721114005.0З qi 2721114005.04 aflate iп
localitatea data.

(Апеха пr.120) Decizia "Cu privire la transmiterea in gestiune qi administrare а unor
bunuri imobile"

La fel, in scopul fortificйrii bazei tehnico-materiale а Institu{iei Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sйпйtаtе Taraclia s-a dispus contractarea lucrйrilor de fоrmаrе prin
sераrаrе а terenului proprietate publicй а raionului Cйuqeni, amplasat in satul Taraclia de

cбtre intreprinderea de Stat "Institutul de Proiectёri pentru Organizarea Teritoriului", рriп
care а fost dispus separarea bunului imobil (teren) cu nr.cadastral 2336 ||2027l in 3 bunuri
imobile cu suprafe{ele de 0,495 I hа,0,377 ha qi respective 0,5 1 15 ha сu modul de folosin{ё
terenuri din intravilanul localitalii, modul de folosintй aferent obiectivului public qi

administrativ, domeniul public.

Prin Decizia nr.10/5l din decembrie2022 Consiliul raional Cйugeni а aprobat actele

de formare рriп sераrаrе qi inregistrarea dreptului de proprietate а bunurilor поu formate,
pentru transmiterea lor ulterioarй in gestiune 9i administrare Centrului de Sбnбtate Taraclia.

(Апеха пr.121) Decizia "Cu privire la арrоЬаrеа actelor de fоrmаrе prin sераrаrе qi

inregistrarea dreptului de proprietate а bunurilor поu formate"

iп scopul asigurйrii luсrйrilоr de delimitare а bunurilor imobile, efectuarea lucrйrilor
cadastrale ;i а serviciilor de evaluare pentru апul 2022, аm elaborate ;i рrорчs Consiliului
raional Сйuqепi spre арrоЬаrе proiectul de Decizie пr.2l3З din 31 mаrtiе 2022 "Cu privire
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la аlосаrеа surselor financiare", рriп саrе au fost alocate Direcliei Economie, Construc{ii
gi Infrastructurй Сйugепi suma de 100 mii lei in aceste scopuri.

(Апеха пr.t22) Decizia "Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе"

tn ur-u demersurilor Consiliului raional C6uqeni anterioare, au fost iniliate lucrйri de
constatare ре teren, а procedurilor de stabilire а hotarelor terenurilor qi а planurilor
geometrice а terenurilor proprietate publicё а raionului Cёugeni, elaborate de сёtrе
iпtrерriпdеrеа de Stat "Institutul de Proiectбri pentru Organizarea Teritoriului" la 4 obiecte
proprietatea raionului, cu corectarea erorilor depistate, cum ar fi:

- Centrul maternal Profamilia cu соrесtаrеа suprafe{ei de |а 0,296I ha рбпё la 0,3645
ha;

- Сепtrul Sportiv Cйu;eni cu соrесtаrеа suprafelei de la 0,3881 ha рбпё |а0,422| ha;
- Depozitul Direcliei Educalie, Culturб, Tineret, Sport;i Turism Сйщепi;
- Filiala пr.2 а Liceului Teoretic "M.Eminescu," сu corectarea suprafelei de |а0,6542

ha рiпё |а 0,644I hа,
lucrйri aprobate de сйtrе Consiliul raional Сйщепiрriп Decizia пr.3/16 din 17 iunie 2022,

(Апеха пr.123) Decizia "Cu privire la арrоЬаrеа planurilor geometrice а bunurilor
imobile а raionului Cйugeni"

La fel, in urmа colaborбrii Consiliului raional Сёщепi cu intreprinderile licenliate iп
domeniu (intreprinderea de Stat "Institutul de Proiectбri pentru Organizarea Teritoriului"

Ei Societatea Comercialй "Geocad Ехреrt"), ре parcursul anului2022 s-a reuqit ехесutаrеа
lucrйrilor сu prezentarea materialelor de delimitare selectivй а terenurilor proprietate
publicй а raionului Сйu;епi pentru gedinlele Consiliului raional а urmёtоаrеlоr bunuri:

- Filiala пr.1 а Liceului Teoretic "M.Eminescu" din srt.Рйсii cu соrесtаrеа suprafe{ei
de la 0,17L7 hа рАпй la 0,2164ha;

- Liceul Teoretic "A.Mateevici" Cйuqeni сu corectarea suprafelei de la 0,5274 ha

рбпй la 0,5428 ha;

- Liceul Teoretic "M.Eminescu" cu соrесtаrеа suprafe{ei de la 0,8576 ha рбпб la
0,8720 ha;

- Clйdirea Consiliului raional Сйщепi din str.Eminescu cu соrесtаrеа suprafe{ei de
la 0,4878 ha рflпё lа0,4662hа;

- Centrul Profamilia cu corectarea suprafe{ei de la 0,3645 ha рбпй la 0,6285 ha;

- Spitalul raional "Ana qi Alexandru" cu соrесtаrеа suprafelei de la 4,8479 ha рбпй
|а 4,7734 hа;

- Terenul Stomatologiei IMSP "Spitalul raional Ciu;eni";i а Secliei Pulmologie cu
соrесtаrеа suprafefei de la 0,0213 ha рАпй la 0,0558 ha;

- Centrul medicilor de familie Cбuqeni сu соrесtаrеа suprafe{ei de |а 0,2184 ha рбпё
|а 0,2З4З hа,

(Апеха пr.124) Decizia "Cu privire la арrоЬаrеа listei bunurilor imobile

propriOtntв publicn п rпiопului Спu;спi"
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О alta activitate а fost delimitarea bunurilor imobile а raionului Cйuqeni cu
transmiterea lor ulterioarё dupё acceptarea acestora, сч titlu gratuit, administraliilor

locale de nivelul I репtru utilizarea lor.

Astfel, ре parcursul anului 2022 s-а reuEit Гtnalizarea transmiterii bunurilor

imobile delimitate din proprietatea raionului Cёuqeni in proprietatea primйriei

satului Tocuz а terenului cu suprafa{a de 1,7534 ha qi а celor 8 construclii amplasate,

aparlinind ýcolii auxiliare din s.Tocuz,

(Апеха пr.125) Decizia "Cu privire la transmiterea in proprietate qi gestiune,

cu titlu gratuit, bunuri imobile"

transmiterii terenului cu suprafala de 0,48 ha gi а 2 construclii in proprietatea
primйriei satului Saiti, араrliпбпd Spitalului de circumscrip[ie Saiti,

(Апеха пr.l2б) Decizia "Cu privire 1а transmiterea in proprietate, cu titlu
gratuit а bunurilor imobile"

transmiterea terenului ;i construcliilor Liceului Teoretic "A.Mateevici"
Cйinari din proprietatea raionului Сйugепi in proprietatea Administra{iei Publice
Locale Сёiпаri,

(Апеха пr.|21) Decizia "Cu privire la transmiterea in proprietate а uпоr

bunuri imobile"

transmiterea cu titlu gratuit а terenului ;i construcliilor Ьuпurilоr imobile ale

Liceului Teoretic "Me9terul Manole" Sйlcu{a primйriei satului Sбlcufa,

(Anexa пr.128) Decizia "Cu privire la transmiterea in proprietate, ou titlu
gratuit, а bunurilor imobile"

сбt ;i transmiterea cu titlu gratuit а terenului qi bunurilor imobile, aparlinбnd

ýcolii de Crea{ie Сбiпаri din proprietatea raionului Сйщепi in proprietatea primdriei

Cёinari.

(Апеха пr.129) Decizia "Cu privire la transmiterea in proprietate а uпоr
bunuri imobile"

La fel in апul 2022 de сйtrе Seclia Agriculturб, Relalii funciare qi Cadastru din cadrul
Direcliei Economie, Construclii gi Iпfrаstruсtчrй Cйugeni а fost dat startul procesului de
iniliere а luсrёrilоr de delimitare а bunurilor imobile proprietatea publicё а raionului
Cйu;eni, duрй cum urmеаzй:

- Centrul de Sбпйtаtе din оr.Сёiпаri;
- Centrul de Sйnбtate Constantinovca;
- Centrul de Sйnatate Ucrainca;
- Centrul de Sйпйtаtе Тйпйtаri;
- Centrul de Sйпйtаtе Chircёie;ti;
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Centrul de Sбnйtate Hagimus;
Centrul de Sбn5tate Baccealia;
Oficiul de Sбnёtate Pervomaisc;

Cйminul Liceului Teoretic "A.Mateevici" din оr.Сйugепi.

La fel, in calitatea mеа de vicepreqedinte аm coordonat gi elaborat proictele de Decizii
ale Consiliului raional Cбugeni cu privire 1а арrоЬаrеа Regulamentului concursului "ROu
сurаt de la sat la sat" din cadrul Campaniei de рrimёчаrё, de salubrizare qi amenaj ara а
localitбlilor din raionul Cбuqeni,

(Апеха пr.130) Decizia "Cu privire la арrоЬаrеа Regulamentului Ac{iunii-concurs
RAu curat de la sat la sat din cadrul Campaniei de рrimйчаr6, de salubrizare ;i amenajare а
localitйlilor din raionul Сйuqепi"

cfit qi sus{inerea репtru аlосаrеа surselor financiare репtru organizarea qi dеsй;urаrеа
sбrbбtorii Zilei lucrйtorului din agriculturй qi Industria Рrеluсrбtоаrе.

(Апеха пr.131) Decizia "Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе"

Astfel, ре perioada mea de activitate in calitate de vicepreqedinte responsabil ре
domeniul economic, се сооrdопеаzб problemele се {in de activitatea Direc{iei Economie,
Construclii qi Infrastructurй Cйuqeni, inbazalegii privind descentralizareaadministrativй,
пr.435 din 28.12.2006, Legii privind proprietatea publicй а unitйlilor administrativ_
teritoriale, пr.52З din 16.09, 1999 ;i Legii privind administrarea ;i deetatizarea рrорriеtй{ii
publice, пr.|2l din 04.05.200], s-a reu;it delimitarea ;i inregistrarea iп calitate de subiect
сu drept de proprietate asupra bunurilor imobile а 35 de bunuri, proprietatea raionului
СйuЕепi din сеlе 52 de bunuri existente.

iп prezent se luсrеаzй la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului qi

construcliei "Monumentul eroilor сйzuli in rбzboiul репtru integritatea gi independenla
Republicii Moldova din anul 1992", din oragul Cйuqeni, cAt gi аsuрrа legalizйrii terenului
aferent Cantinei Liceului "A.Mateevici" din or.Cёugeni.

Din рйсаtе, odatё cu demiterea mea ilegalб din funclia delinutё, in lipsa monitorizёrii
procesului de transmitere а bunurilor imobile din proprietatea publicй а raionului СйuЕепi
сйtrе Administraliile Publice Locale de nivelul I, рбпб la moment nu este finalizatй
procedura de inregistrare а bunurilor imobile, transmise de сйtrе consiliul raional Сйusепi
unor РrimЙrii cu modificarea datelor iп documentele cadastrale, cu аr fi:

- Primйria satului Sйlcufa, dreptul asupra Liceului Teoretic "Me;terul Manole"
Sйlcu{a;

- Рrimйriа satului Tocuz, dreptul asupra ýcolii Auxiliare din s.Tocuz;
- prim5ria satului saiti, dreptul asupra bunurilor fostului spital de circuscrip{ie saiti.

(Апеха пr.132) Extras din Registrul bunurilor imobile la situa[ia din 15.03.202З;
(Апеха пr.133) Extras din Registrul bunurilor irnobile la situa{ia din l6,03.202З;
(Anexa пr.134) Extras din Registrul bunurilor imobile la situalia din 16,0З.202з.
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La fel, chiar qi dup5 adoptarea de сйtrе Parlamentul Republicii Moldova а modificйrii
Anexei la Legea пr.бб8l1995 pentru арrоЬаrеа Listei unitalilor ale сбrоr tеrепuri destinate

agriculturii rбmбп in proprietatea statului, conform сДrеiа terenul cu suprafala de 10,3494

ha (numбrul cadastral 233б108740) de la pozi{ia ýcoala Tehnicб Рrоfеsiопаlб пr.25 din

satul Taraclia, raionul Сйщепi se transmite in proprietatea unitб{ii administrativ_teritoriale
raionul Сёugепi, chiar dacё oonform solicitйrii Cancelarie de Stat а Republicii Moldova
пr.20-78-1l823 din 09 decembrie 2022, termenul final de executare а modificйrilor fiind
25 februarie 2023, Consiliul raional СйuЕепi Гrind раrtе in procesul de monitorizare а

transmiterii date, procesul а rйmаs stagnat.

(Апеха пr.135) Scrisoarea Cancelariei de Stat пr.20-78-11823 din 09.|2.22


