
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 7/1
din  21  noiembrie   2019

PROIECT
Cu privire la constituirea frac iunilor, ț
alian elor, blocurilorț

În conformitate  cu prevederile  art.  13 alin.  (5)  al  Legii  nr.  436/2006 privind
administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare,ț ș   pct.  3 din
Regulamentul-cadru privind constituirea i func ionarea consiliilor locale i raionale,ș ț ș
aprobat  prin  Legea  nr.  457/2003,  cu  modificările  ulterioare,   Decizia  Consiliului
raional nr. 6/2 din 12 noiembrie 2019 ”Cu privire la ini ierea constituirii frac iunilor,ț ț
alian elor,  blocurilor”, Consiliul raional DECIDE:ț

     1.  Se ia act de  declara iile privind  constituirea frac iunilor. ț ț
    
      2.   Declara iile i  procesele-verbale privind constituirea frac iunilor  vor  fiț ș ț
anexate la procesul-verbal al edin ei Consiliului raional.  ș ț
     

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                 

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                      I. Malic



  NOTA  INFORMATIVĂ 
         la proiectul  deciziei Consiliului raional   

                                              „Cu privire la constituirea frac iunilor, alian elor, blocurilor”ț ț

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Stră eni.ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul deciziei ”Cu privire la constituirea frac iunilor, alian elor, blocurilorț ț ”  a fost elaborat în
temeiul  Legii  nr.  436/2006  privind  administra ia  publică  locală,  cu  modificările  i  completărileț ș
ulterioare,  care stipulează că după constituire   Consiliul  raional ”formează organele sale de lucru
(frac iuni i comisii consultative de specialitate) în condi iile  Legii nr. 457/2003 pentru  aprobareaț ș ț
Regulamentului – cadru privind constituirea i func ionarea consiliilor locale i raionaleș ț ș ”.        
În baza stipulărilor pct. 3  al Legii nr. 457/2003 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind
constituirea  i  func ionarea  consiliilor  locale  i  raionale,  ”ș ț ș după  constituirea  legală  a  consiliului
raional, consilierii formează frac iuni, alian e, blocuriț ț ”.
În urma constituirii legale a Consiliului raional Stră eni în data de 12 noiembrie 2019, prin Deciziaș
Consiliului raional nr. 6/2 din 12 noiembrie 2019 a fost ini iată procedura de constituire a frac iunilor. ț ț
În temeiul prevederilor pct. 3 al Regulamnetului – cadru privind constituirea i func ionarea consiliilorș ț
locale i raionale, ”ș Constituirea frac iunilor se consemnează într-un proces- verbal. Procesul- verbalț

i declara ia cu privire la constituirea frac iunii se transmit pre edintelui edin ei pentru a fi anexateș ț ț ș ș ț
la procesul-verbal al edin eiș ț ”.
Scopul i finalită ile urmărite prin prezentul proiect constau în asigurarea respectării cadrului legalș ț
privind activitatea Consiliului raional.
3. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul de decizie propus spre examinare nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul autorită iiț
publice locale de nivelul II. 
4. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în asigurarea respectării prevederilor legisla iei în vigoareț
precum i asigurarea transparentă a procesului decizional.ș
5. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire la acteleș
normative, proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional
Stră eni, secretarul Consiliului raional. Totodată,  în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008ș
privind transparen a în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raionalț
www.crstraseni.md, la directoriul Transparen a decizionalăț , sec iunea ț Proiecte de decizii.
6. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.  28 alin. (3) din Legea
integrită ii  nr.  82/2017,  proiectul  a  fost  supus  expertizei  anticorup ie  de  către  autor.  Pț ț roiectul  de
decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
7. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordan ă cu Legea nr. 436/2006 privind administra ia publicăț ț
locală, cu modificările i completările ulterioare, Legea nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentuluiș
– cadru privind constituirea i func ionarea consiliilor locale i raionale.ș ț ș
Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț
 
            

ef al Serviciului juridic,Ș
Malic Ion


