
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 2/
din 20  martie  2020

Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului 

În  conformitate  cu  prevederile  art.  43  alin.  (1)  lit.  l),  art.  49  din  Legea  nr.
436/2006  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  pct.  4  din  Regulamentul-cadru  privind  constituirea  şi  funcţionarea
consiliilor  locale  şi  raionale,  aprobat  prin  Legea  nr.  457/2003,  cu  modificările
ulterioare,  art.  7  alin.  (3),   art.  22  din Legea  nr.  199/2010 cu privire  la  statutul
persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare, la propunerea
președintelui raionului, după consultarea fracțiunilor,  Consiliul raional DECIDE:

     1. Se alege în funcția de vicepreședinte al raionului domnul consilier Curniuc 
Grigore.
     2. Vicepreședintele raionului va exercita atribuțiile stabilite de președintele 
raionului.

Preşedinte al şedinţei,                                                                                               

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                            Ion  Malic
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NOTA  INFORMATIVĂ 
         la proiectul  deciziei Consiliului raional   
„Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei ”Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului”  a fost elaborat în temeiul
Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
care  stipulează  expres  că  consiliul  raional   alege  la  propunerea  președintelui  raionului,
vicepreședinții raionului, în condițiile prezentei legi. 
Art. 49  alin. (1) al aceleiași legi, prevede că președintele raionului este asistat de vicepreședinți.
Numărul de vicepreședinți se stabilește de Consiliul raional, la propunerea președintelui raionului.
Vicepreședinții  raionului se aleg de Consiliul  raional,  la propunerea președintelui  raionului,  cu
votul majorității  consilierilor aleși.  În funcţia de vicepreşedinte poate fi  aleasă orice persoană,
inclusiv din rîndul consilierilor.
Punctul  4  din  Regulamentul  –  cadru  privind  constituirea  și  funcționarea  consiliilor  locale  și
raionale,  aprobat  prin  Legea  nr.  457/2003  stipulează  că  ”Candidatura  pentru  funcția  de
vicepreședinte  (vicepreședinți)  al  raionului  se  propune  de  președintele  raionului,  după
consultarea fracțiunilor”.
Scopul și finalitățile urmărite prin prezentul proiect constau în asigurarea respectării cadrului legal
și continuității activității eficiente a administrației publice locale. 
3. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul  de  decizie  propus  spre  examinare  nu  necesită  cheltuieli  suplimentare  din  bugetul
autorității publice locale de nivelul II. 
4. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în asigurarea respectării prevederilor legislației în vigoare
precum și asigurarea activității Consiliului raional.
5. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire la
actele normative, proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul Consiliului
raional Strășeni, secretarul Consiliului raional. Totodată,  în scopul respectării prevederilor Legii
nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a
Consiliului raional www.crstraseni.md, la directoriul Transparența decizională, secțiunea proiecte
de decizii.
6. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.  28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. Proiectul de
decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
7. Constatările expertizei juridice
Prezentul  proiect  de  decizie  este  în  concordanță  cu  Legea  nr.  436/2006  privind  administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 457/2003  pentru  aprobarea
Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
 
Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Serviciului juridic,                                   Ion  Malic


