
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                                     DECIZIE nr. 2/
                                                    din       mai  2022   

                                                                                                             PROIECT
Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2022

      În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46, art. 51 din Legea nr. 436/2006 privind
administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.
100/2017 cu privire  la actele normative, în scopul eficientizării executării prevederilor
deciziilor Consiliului raional, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional
adoptate în trimestrul I, 2022.
     2.  Președintele  raionului,  vicepreședinții  raionului,  șefii  direcţiilor,  secţiilor,
serviciilor din subordinea Consiliului raional:
- să asigure executarea tuturor prevederilor stipulate în deciziile Consiliului  raional
adoptate în perioada respectivă;
- să țină sub control deciziile aflate în curs de executare pînă la îndeplinirea integrală a
acestora.
     3. Aparatul președintelui raionului (specialistul responsabil):
- să țină controlul asupra termenelor de executare a deciziilor;
-  să  solicite  de  la  șefii  direcțiilor,  secțiilor,  serviciilor  informaţii  desfăşurate  despre
executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se
indice motivele;
-  în  baza  informațiilor  recepționate  să  elaboreze,  trimestrial  pînă  la  data  de  5  a
trimestrului următor a anului de gestiune, informația generalizatoare privind executarea
deciziilor în trimestrul precedent. 
     4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Comisiei
consultative de specialitate menținerea ordinii publice și drept.
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                    

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului raional,                                          Nina  RUSU  



                                                                                                                                                     Anexă                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       la Nota informativă  „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                                                     Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2022”

Numărul
Deciziei

Denumirea În curs de
executare

Neexecutat Cauza
neexecutării

Responsabili
de executare

1/1  Cu privire la realizarea Planului de acțiuni 
pentru anul 2021 privind  implementarea 
Strategiei de  dezvoltare integrată a raionului 
Strășeni pentru anii 2021-2025 

În  executare pe 
parcursul anului
2022

Președintele raionului
Vicepreședinții raionului
Șefii subdiviziunilor 
Consiliului raional

1/2 Cu privire la executarea  bugetului raional 
pentru anul 2021

Executată Șeful Direcției finanțe

1/3 Cu privire  la organizarea odihnei elevilor în 
perioada estivală  2022

În curs de 
executare

Caciuc Lucia, 
șef al Direcției educație 
și cultură

1/4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
componenta raională

Executată 
parțial

Șeful  Direcției finanțe

1/5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
Fondul pentru educație incluzivă

Executată Caciuc Lucia, 
șef al Direcției educație 
și cultură
Șeful  Direcției finanțe

1/6 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din
Fondul de rezervă

Executată Șeful  Direcției finanțe

1/7 Cu privire la trecerea unor  instituții de 
învățămînt gimnazial la autonomie  financiară

 Executată Caciuc Lucia, 
șef al Direcției educație 
și cultură

1/8 Cu privire la  transmiterea costurilor 
investiționale formate în urma  achiziționării  de 
servicii,  lucrărilor de construcții, reconstrucții 
din contul mijloacelor bugetului raional

Executată Gobja Veronica, 
contabil-șef, Aparatul 
președintelui raionului
Caciuc Lucia, 
șef al Direcției educație 
și cultură

1/9 Cu privire la transmiterea unor bunuri 
(materialelor de construcție)

Executată Gobja Veronica, 
contabil-șef, Aparatul 
președintelui raionului

1/10 Cu privire la casarea mijloacelor de transport 
uzate

Executată Gobja Veronica, 
contabil-șef, Aparatul 



președintelui raionului
1/11 Cu privire la transmiterea  unor bunuri în 

comodat
Executată Gobja Veronica, 

contabil-șef, Aparatul 
președintelui raionului

1/12 Cu privire la defrișarea arborilor În curs de 
executare

Sîrbu Nicolae, șef al Secției
construcții, urbanism și 
infrastructură

1/13 Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al 
raionului Strășeni conform situației 1 ianuarie 
2022

Executată Sîrbu Nicolae, șef al Secției
construcții, urbanism și 
infrastructură

1/14 Cu privire la aprobarea Programului de  reparații
și întreţinere a drumurilor    publice  locale de 
 interes  raional din raionul Strășeni în anul 2022

În curs de 
executare

Sîrbu Nicolae, șef al Secției
construcții, urbanism și 
infrastructură

1/15 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
modul de alocare a contribuției  financiare la
implementarea proiectelor investiționale 
obținute de instituțiile finanțate din bugetul 
raional și autoritățile administrației publice 
locale de nivelul întâi

În curs de 
executare

Președintele raionului
Șeful Direcției finanțe

1/16 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
pentru implementarea proiectului nr. 03 ”Igiena 
contează - Școala  progresează”

În curs de 
executare

Caciuc Lucia, 
șef al Direcției educație 
și cultură

1/17 Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial 
Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/014-
1947 din 22 decembrie 2021

Executată Malic Ion, specialist 
principal, Serviciul juridic

1/18 Cu privire la modificarea  Deciziei Consiliului 
raional nr. 6/32 din 24 septembrie 2021

Executată Malic Ion, specialist 
principal, Serviciul juridic

1/19 Cu privire la crearea  Serviciului social ,,Echipă 
mobilă” pentru persoanele cu dizabilități

În curs de 
executare

Cobzac Cleopatra, șef al 
Direcției generale asistență 
socială

1/20 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat 
între Consiliul raional Strășeni și Filiala din 
Republica  Moldova a Fundației ”CRED” – 
Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea 
Sistemului de Sănătate” din România 

În curs de 
executare

Cobzac Cleopatra, șef al 
Direcției generale asistență 
socială

1/21 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 7/2 din 21 noiembrie  2019

Executată Secretarul consiliului 
raional



1/22 Cu privire la derularea executării deciziilor 
Consiliului raional adoptate în  trimestrul IV, 
2021

Executată Secretarul consiliului 
raional

1/23 Cu privire la privatizarea locuinţei Executată Uscatu Lucia, 
Specialist principal, 
Direcția economie și 
infrastructură

1/24 Cu privire la privatizarea locuinţei Executată Uscatu Lucia, 
Specialist principal, 
Direcția economie și 
infrastructură

1/25 Cu privire la examinarea cererii prealabile Executată Malic Ion, 
specialist principal în 
Serviciul juridic

1/26 Cu privire la prelungirea contractului de 
comodat

Executată Malic Ion, 
specialist principal în 
Serviciul juridic

1/27 Cu privire la transmiterea în comodat a unei 
încăperi

Executată Malic Ion, 
specialist principal în 
Serviciul juridic

1/28 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea Programului raional 
de  Granturi  pentru organizațiile de tineret și a 
concursului raional de proiecte pentru grupurile 
de inițiativă ale tinerilor din raionul Strășeni

În curs de 
executare

Darangiu Alina, director al 
Centrului Raional de 
Tineret Strășeni

1/29 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
bugetul raional

În curs de 
executare

Șeful Direcției finanțe
Botnaru Sergiu, 
vicepreședinte al raionului
Sîrbu Nicolae, șef al Secției
construcții, urbanism și 
infrastructură
Caciuc Lucia, 
șef al Direcției educație 
și cultură
Gobja Veronica, 
contabil-șef, Aparatul 
președintelui raionului

1/30 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
între Consiliul raional Strășeni și Asociația 
Obștească Clubul Sportiv „Atletic Strășeni”

În curs de 
executare

Mereuță Veaceslav, șef al 
Secției cultură, turism, 
tineret și sport



1/31 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 
anticorupție la nivel local pentru anii 2022-2023

Executată Malic Ion, 
specialist principal în 
Serviciul juridic

1/32 Cu privire la prelungirea contractului de 
locațiune

În curs de 
executare

Malic Ion, 
specialist principal în 
Serviciul juridic

1/33 Cu privire la transmiterea în locațiune, prin 
licitație

Executată Malic Ion, 
specialist principal în 
Serviciul juridic

1/34 Cu privire la prelungirea contractului de 
locațiune

În curs de 
executare

Malic Ion, 
specialist principal în 
Serviciul juridic

1/35 Cu privire la Acordul de parteneriat  între 
Consiliul raional Strășeni și Consiliul sătesc 
Vorniceni

În curs de 
executare

Președintele raionului

1/36
1/36.1
1/36.1
1/36.2
1/36.3

Cu privire la demisie Executate Gobja Veronica, 
contabil-șef, Aparatul 
președintelui raionului

1/37 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 7/4 din 21 noiembrie 2019

Executată Președintele raionului

1/38 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor 
de personal ale aparatului preşedintelui 
raionului,  direcţiilor, altor subdiviziuni din 
subordinea Consiliului raional Străşeni
 

În curs de 
executare

Președintele raionului
Șefii subdiviziunilor 
Consiliului raional cu statut
de persoană juridică

1/39 Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Executată Președintele raionului

1/40 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu Executată Delimarschi Raisa, 
contabil-șef al Direcției 
finanțe

1/41 Cu privire la asigurarea interimatului funcției Executat Secretarul interimar al 
consiliului raional

Aparatul președintelui raionului 



Notă informativă
privind executarea deciziilor Consiliului raional Strășeni adoptate în trimestrul I  al anului 2022 de

către şefii direcţiilor Consiliului raional în colaborare cu autorităţile administrației publice locale de
nivelul întâi din raion

În  perioada  trimestrului  I  al  anului  2022,  Consiliul  raional  Strășeni  s-a  întrunit  într-o  ședință
ordinară la 16 martie, la care au fost adoptate 44 decizii pe diverse domenii de activitate, dintre care:
- buget și finanțe – 9 decizii;
- educație – 3 decizii;
- raporturi de serviciu/muncă – 9 decizii;
- relații funciare – 1 decizie;
- gestionarea patrimoniului public – 6 decizii
- asistență socială – 2 decizii
- privatizare – 2 decizii
- alte domenii – 11 decizii.

Nota informativă generalizată este elaborată în baza informațiilor prezentate de către șefii
subdiviziunilor Consiliului raional care au avut la executare decizii   adoptate în trimestrul I,
2022.

Decizia 1/1. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2021 privind implementarea
Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025 
     Decizia este în curs de executare pe parcursul anului 2022, la ședința ordinară din primul trimestru
al anului 2023 va fi examinată raportul despre realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2021 privind
implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025. 
Decizia 1/2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021
     Decizia este executată, darea de seamă consolidată pe raion a fost prezentată Ministerului de finanțe
și aprobată la data de 02 martie 2022.
Decizia 1/3. Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2022
     În scopul executării prevederilor prezentei decizii au fost întreprinse următoarele acțiuni:
-  s-a  instituit  Comisia  raională  pentru  organizarea  şi  monitorizarea   odihnei  elevilor  în  perioada

estivală 2022”;
- s-a iniţiat procedura de achiziţii publice pentru confecţionarea şi procurarea mobilierului, în valoare

de 700 mii lei;
- a fost elaborat proiectul de decizie a Consiliului raional pentru luna mai 2022 privind organizarea

odihnei elevilor în Centrul de Odihnă şi Agrement pentru Copii şi Tineret „ Divertis”;
-  pentru  organizarea  şi  desfăşurarea  odihnei  elevilor  în  perioada  estivală  2022  Direcţia  generală

educaţie va aloca surse financiare în valoare de 2 mln 552 mii lei prevăzute în buget.
Decizia 1/4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
     Decizia  este  executată  parțial  din motiv  că,  la  moment  se  identifică  agenții  economici  și  se
evaluează ofertele.
Decizia 1/5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru  educație incluzivă
     Decizia este executată integral.
Decizia 1/6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
     Decizia este executată integral.
Decizia  1/7.  Cu  privire  la  trecerea  unor  instituții  de  învățămînt  gimnazial  la  autonomie
financiară
     În scopul executării prevederilor prezentei decizii au fost întreprinse următoarele acțiuni:   
- au fost trecute la autonomie financiară gimnaziile Pănăşeşti, Recea, Micăuţi, Căpriana, Rădeni;
- s-a iniţiat procedura  de transmitere a bunurilor materiale de la Direcţia generală educaţie instituţiilor
respective;
- s-a elaborat Statutul gimnaziilor respective şi au fost prezentate Ministerului Educaţiei şi Cercetării
spre aprobare.



Decizia 1/8. Cu privire la transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării de
servicii, lucrărilor de construcții, reconstrucții din contul mijloacelor bugetului raional
     Decizia este executată. 
Decizia 1/9. Cu privire la transmiterea unor bunuri (materialelor de construcție)
     Decizia este executată.
Decizia 1/10. Cu privire la casarea mijloacelor de transport uzate
     Decizia este executată.
Decizia 1/11. Cu privire la transmiterea unor bunuri în comodat
     Decizia este executată.
Decizia 1/12. Cu privire la defrișarea arborilor
     Decizia este în curs de executare. A fost publicat avizul în Monitorul Oficial privind licitația pentru
dreptul de locațiune și dreptul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase de pe drumul public de interes
raional – drum de acces spre satul Micăuți. S-au desfășurat licitațiile pe data de 28 aprilie curent și au
fost desemnați învingătorii licitațiilor. Direcția economie și infrastructură elaborează Planul de acțiuni
privind regenerarea fâșiilor unde au fost defrișați arborii 
Decizia 1/13. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni  conform situației
1 ianuarie 2022
     Decizia este executată.
Decizia 1/14.  Cu  privire  la  aprobarea  Programului  de  reparații  și  întreţinere  a  drumurilor
publice  locale de interes  raional din raionul Strășeni în anul 2022
     Decizia este în curs de executare.
Decizia 1/15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de alocare a contribuției
financiare  la  implementarea  proiectelor  investiționale  obținute  de  instituțiile  finanțate  din
bugetul raional și  autoritățile administrației publice locale de  nivelul întâi
     Decizia este în curs de executare.
Decizia 1/16. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare pentru implementarea proiectului
nr. 03 ”Igiena contează - Școala  progresează”
     Decizia  este  în curs  de executare.  A fost  semnat  Acordul de colaborare  între  părți,  urmează
efectuarea lucrărilor de construcție a blocului sanitar la Gimnaziul „Ion Creangă” din satul Micleușeni.
Decizia 1/17. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei  de Stat  nr.
1304/014-1947 din 22 decembrie 2021
     Decizia este executată.
Decizia 1/18. Cu privire la modificarea  Deciziei Consiliului raional nr. 6/32 din 24 septembrie
2021
     Decizia este executată. 
Decizia 1/19.  Cu privire la crearea Serviciului  social  ,,Echipă mobilă” pentru  persoanele cu
dizabilități
     Decizia este în curs de executare. A fost semnat Acordul de colaborare între parteneri. Consiliul
raional a oferit spațiu în comodat pentru sediul Serviciului social ”Echipei Mobilă”. În prezent se află
la  etapa  dotării  și  procurării  mijloacelor  necesare  in  contextul  organizării  și  bunei  funcționări  a
serviciului susnumit.
Decizia 1/20. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul raional Strășeni și
Filiala  din  Republica  Moldova  a  Fundației  ”CRED”–Centrul  Româno-Elvețian  pentru
Dezvoltarea Sistemului de Sănătate” din România 
     Acordul a fost semnat între părți.
Decizia 1/21. Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului raional nr. 7/2 din 21  noiembrie
2019
     Decizia este executată.
Decizia  1/22.  Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor  Consiliului  raional   adoptate  în
trimestrul IV, 2021 
     Decizia este executată.
Decizia 1/23. Cu privire la privatizarea locuinţei
     Decizia este executată.
Decizia 1/24. Cu privire la privatizarea locuinței 
     Decizia este executată.



Decizia 1/25. Cu privire la examinarea cererii prealabile 
     Decizia este executată.
Decizia 1/26. Cu privire la prelungirea contractului de comodat
     Decizia este executată.
Decizia 1.27. Cu privire la transmiterea în comodat a unei încăperi 
     Decizia este executată.
Decizia  1/28.  Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  și
desfășurarea Programului raional de  Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului
raional de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor din raionul Strășeni
     În scopul executării prevederilor prezentei decizii au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- a fost lansat anunțul de organizare și desfășurare a Programului raional de granturi 2022;
- au fost efectuate instruiri în domeniul scrierii  de proiecte a instituțiilor de învățămînt din raionul
Strășeni;
- au fost organizate mai multe sesiuni de informare cu tinerii cointeresați;
- la data de 30 aprilie expiră termenul de înscriere a proiectelor în cadrul programului de granturi și
deja vor fi efectuate totalurile. 
Decizia 1/29. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional
     Decizia este în curs de executare.  S-au efectuat în proporție de 100% rectificările în sistemul
informațional, au fost majorate alocațiile bugetare a instituțiilor publice menționate în prezenta decizie,
iar  finanțarea  cheltuielilor  se  efectuează  treptat,  în  măsură  ce  instituțiile  prezentă  documentele
justificative în Trezoreria regională centru.
Decizia 1/30. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul raional Strășeni și
Asociația Obștească Clubul Sportiv „Atletic Strășeni”
     Acordul  de  colaborare  a  fost  semnat  între  părți,  decizia  este  în  curs  de  executare.
Perioada de implementare a acordului este de 3 ani.
Decizia 1/31.  Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni anticorupție la nivel local pentru anii
2022-2023
     Decizia este executată.
Decizia 1/32. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune
     Decizia este în curs de executare.
Decizia 1/33 Cu privire la transmiterea în locațiune prin licitație
     Decizia este executată.
Decizia 1/34. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune
     Decizia este în curs de executare.
Decizia 1/35. Cu privire la Acordul de parteneriat între Consiliul raional Strășeni și Consiliul
sătesc Vorniceni
     Acordul a fost semnat între părți. În procesul de implementare a acordului, a fost semnat contractul
cu compania care execută expertiza tehnică a construcției și elaborează schița de proiect. La data de 21
aprilie a fost lansată oficial Campania de restaurare a Bisericii din lemn din satul Vorniceni.
Deciziile 1/36, 1/36.1, 1/36.2, 1/36.3. Cu privire la demisie
     Deciziile sunt executate.  S-a efectuat achitarea deplină a tuturor drepturilor salariale,  conform
legislației în vigoare.
Decizia 1/37. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/4 din 21 noiembrie  2019
     Decizia este executată.
Decizia 1/38. Cu privire la aprobarea structurii, organigramei şi efectivului-limită ale aparatului
preşedintelui raionului, direcţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Străşeni
     Decizia este în curs de executare.
Decizia 1/39. Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului
     Decizia este executată.
Decizia 1/40. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu 
     Decizia s-a executat cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale.
Decizia  1/41.  Cu  privire  la  modificarea  raporturilor  de  serviciu  și  asigurarea  interimatului
funcției 
     Decizia este executată.

Aparatul președintelui raionului



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

„Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2022”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Conform art.  51 alin.  2  lit.  e)  din  Legea  nr.  436/2006 privind  administraţia  publică  locală,  cu
modificările și completările ulterioare, Aparatul președintelui raionului „supraveghează executarea
de către instituţiile subordonate a deciziilor consiliului raional şi a dispoziţiilor emise de către
preşedintele  raionului”,  iar  art. 53 alin.  1 lit  a)  din legea nominalizată  prevede că președintele
raionului  „asigură executarea deciziilor consiliului raional”. Finalitățile urmărite prin adoptarea
actului respectiv vor contribui esențial la eficientizarea executării prevederilor deciziilor Consiliului
raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  „Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor
Consiliului  raional  adoptate  în  trimestrul  I,  2022”  constă  în  asigurarea  monitorizării  acțiunilor
întreprinse de subdiviziunile Consiliului raional în vederea executării celor 44 decizii adoptate în
ședința ordinară a Consiliului raional din 16 martie 2022.
4. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative,  proiectul  deciziei  a  fost  avizat  de  către  președintele  raionului,  Serviciul  juridic,
secretarul interimar al Consiliului raional Strășeni.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Strășeni
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. 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.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Strășeni.
Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică
legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Aparatul președintelui raionului                                                       

http://www.crstraseni.md/

