
REPUBLICA MOLDOVA                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                             РАЙОННЫЙ СОВЕТ
       STRĂŞENI                                                                         СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 6/
                                                din     septembrie 2021                               

Cu privire la aprobarea proiectului
,,Planificarea comunitară de dezvoltare 
a serviciilor sociale prin dialog public 
în raionul Stră eni 2021-2023”ș

În temeiul  art.  43,  art.  46 ale  Legii  nr.  436/2006 privind administra ia  publicăț
locală, cu modificările i completările ulterioare, art. 5 al Legii nr. 435/2006 privindș
descentralizarea  administrativă,  în  temeiul  Acordului  de   colaborare  între  Consiliul
raional Stră eni, Agen ia Cehă pentru Dezvoltare i ONG People in Need Moldova,ș ț ș
aprobat prin Decizia Consiliului raional Stră eni nr. 3/6 din 23 iunie 2020, examinândș
nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

    1. Se aprobă proiectul ,,Planificarea comunitară de dezvoltare a serviciilor sociale
prin dialog public în raionul Stră eni 2021-2023”, conform anexei.ș
     2.  Se pune în seama efului Direc iei  generale asisten ă socială implementareaș ț ț
proiectului  ,,Planificarea  comunitară  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  prin  dialog
public în raionul Stră eni 2021-2023”.ș
     3.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune în  seama
pre edintelui raionului (P. Tamaciuc).ș
     4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedintele şedinţei 

Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                  Nina  RUSU

Avizat: 
Serviciul juridic                                                  I. Malic
Direc ia generală asisten ă socială                       C. Cobzacț ț
                                                             



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea proiectului ,,Planificarea comunitară de

dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public în raionul Stră eni 2021-2023””ș

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia generală asisten ă socială.ț ț
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea proiectului ,,Planificarea comunitară de dezvoltare a
serviciilor sociale prin dialog public în raionul Stră eni 2021-2023”” are drept scop elaborareaș
strategiei  privind  planificarea  comunitară  transparentă  a  serviciilor  sociale  conform
necesită ile  popula iei  raionului  Stră eni.  Prin  implementarea  proiectului  se  urmăre teț ț ș ș
eficientizarea managementului organiza ional, prestarea serviciilor sociale de calitate, sporireaț
responsabilită ii func ionarilor publici în exercitarea atribu iilor de serviciu.ț ț ț
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectul prevede crearea unui plan, a ghidului metodologic privind planificarea i prestareaș
serviciilor sociale, precum i diseminarea acestuia în rândul autorită ilor i prestatorilor deș ț ș
servicii  sociale,  împărtă irea  experien ei  autorită ilor  publice  din  Republica  Cehă  privindș ț ț
planificarea serviciilor sociale, instruirea angaja ilor din administra ia publică responsabili deț ț
pregătirea planurilor comunitare.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul raional.
5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare i actelor ș
administrative ale autorită iiț
Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea proiectului ,,Planificarea comunitară de dezvoltare a
serviciilor  sociale  prin  dialog  public  în  raionul  Stră eni  2021-2023””  se  încorporează  înș
sistemul actelor normative i nu prevede abrogarea altor decizii.ș
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire laș
actele  normative  proiectul  de  decizie  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic  din  cadrul
Consiliului raional Stră eni, Direc ia generală asisten ă socială, secretarul Consiliului raional.ș ț ț
Totodată, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesulț
decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md, la
directoriul Transparen a decizională, sec iunea Consultări publice ale proiectelor.ț ț
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art.  35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.  28 din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. Proiectulț ț
de decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordan ă cu Legea nr. 436/2006 privind administra iaț ț
publică  locală,  cu  modificările  i  completările  ulterioare.  Structura  i  con inutul  actuluiș ș ț
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.

eful Direc iei generale asisten ă socială                                       Ș ț ț Cleopatra  COBZAC


