
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 

Consiliul Raional                                                                Районный Совет 

    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 1/ 

                                          din  16  februarie   2018 

                                                                                                                Proiect 

 

Cu privire la aprobarea  Regulamentul privind 

stabilirea numărului abonamentelor de  telefoane 

de serviciu, faxuri, telefoane mobile utilizate de 

către angajații subdiviziunilor Consiliului raional  

 

În temeiul art.  43 al. (2), art.  46 al. (1) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în 

conformitate cu pct. 2¹ al Hotărârii Guvernului nr. 1362 din 22 decembrie 2005 ”Cu privire 

la aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, 

telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia 

legăturii telefonice guvernamentale)”, în scopul asigurării subdiviziunilor structurale ale 

Consiliului raional cu telefoane/faxuri și linie mobilă, precum și reducerii cheltuielilor pentru 

plata serviciilor aferente, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE: 

 

        1.  Se aprobă Regulamentul privind  stabilirea numărului abonamentelor de  telefoane 

de serviciu, faxuri, telefoane mobile utilizate de către angajații subdiviziunilor Consiliului 

raional, conform anexei. 

2.  Executarea prezentei decizii se pune în seama conducătorilor şi contabililor-șefi din 

cadrul subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional.  

3.  Se abrogă: Decizia Consiliului raional nr. 1/26 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la 

Regulamentul privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor, limitei de parcurs, 

numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, utilizate de către angajații subdiviziunilor 

Consiliului raional la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”. 

4.  Controlul asupra executării prevederilor  prezentei decizii se pune în seama 

preşedintelui raionului (M. Popa).  

 

Preşedinte al şedinţei  

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

Avizat 

   

VIZAT: 

Serviciul juridic                                               Ion Malic 

 

Direcția finanțe                                                Vera Manoli  

 

Contabilul-șef al Aparatului                          Veronica  Gobja          

președintelui raionului 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului 

abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile, utilizate de către angajații 

subdiviziunilor Consiliului raional” 

 

    I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

     

     Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului 

abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile, utilizate de către angajații 

subdiviziunilor Consiliului raional” a fost elaborat în conformitate cu p.2
1 

al Hotărîrii Guvernului 

care
  
prevede că ”Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea, prin decizia 

consiliului local respectiv, aprobă regulamente proprii privind stabilirea numărului abonamentelor 

de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei 

publice locale”, avînd ca scop asigurarea subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional cu  

telefoane  de serviciu și reducerea cheltuielilor pentru plata serviciilor aferente. 

 

         II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de decizie conține  ”Regulamentul privind  stabilirea numărului abonamentelor de 

telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile utilizate de către angajații subdiviziunilor consiliului 

raional”  și o anexă la Regulament privind Normativele vizînd numărul abonamentelor de telefoane 

de serviciu, faxuri, telefoane mobile utilizate de către angajații subdiviziunilor Consiliului raional. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile legate de implementarea prezentului proiect de decizie vor fi efectuate din contul și 

în limita alocațiilor aprobate în acest scop în buget pentru anul 2018.  

 

IV. Impactul proiectului 

    Proiectul va asigura transparența utilizării telefoanelor de serviciu conform prevederilor 

Regulamentului  și reducerea cheltuielilor pentru plata serviciilor aferente. 

  

  V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare și  actelor 

administrative ale autorității  

       Urmare a adoptării prezentului proiect este necesar de a abroga Decizia Consiliului raional nr. 

nr. 1/26 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului-limită al 

autoturismelor, limitei de parcurs, numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, utilizate de 

către angajații subdiviziunilor Consiliului raional la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”. 

 

VI. Consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional Strășeni 

www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale 

proiectelor. 

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi 

propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului           


