
Republica Moldova                                                         Республика Молдова
Consiliul Raional                                                                Районный Совет
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

                                           DECIZIE nr. 2/
                                          din  20  martie  2020

PROIECT
Cu privire la instituirea
Comisiei mixte de rechiziții 

        În temeiul art. 43, alin (2), al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
cu modificările și  completările ulterioare, art.  20 al  Legii  nr.  1384/2002 cu privire la
rechizițiile de bunuri și prestările de servicii de interes public, în conformitate cu art.2 lit.
b) al Hotărîrii Guvernului  nr. 283/2005 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la
rechizițiile  de  bunuri  și  prestările  de  servicii  în  interes  public”,  cu  modificările  și
completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se instituie Comisia mixtă de rechiziții în următoarea componență:
TAMACIUC Pavel           - președinte al raionului,  președinte al Comisiei
Șeful  serviciului  mobilizare  a economiei  al  unității  administrativ-teritoriale  de  nivelul
doi, secretar al Comisiei
ARNĂUT Igor                  - comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni
MALIC Ghenadie             - șef al Inspectoratului de Poliție Strășeni 
MANOLI Vera                  - șef al Direcției finanțe
SÎRBU Nicolae                 - șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
MALIC Ion                       - șef al Serviciului juridic, subdiviziune a Consiliului raional
DUCA Victor                    - locțiitorul comandantului Centrului Militar Teritorial Strășeni
Reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Serviciului de Informare și Securitate.
     2. Comisia va activa în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare. 
     3. Se stabilește că în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile deținute,
atribuțiile  lor  vor  fi  exercitate  de  persoanele  nou-desemnate  în  aceste  funcții,  fără
adoptarea unei noi  decizii.
     4. Se abrogă:

- Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 9/5 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la
instituirea comisiei mixte de rechiziții”.

- Decizia  Consiliului  raional  Strășeni  nr.  4/6  din  16  august  2019  ”Cu  privire  la
modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/5 din 24 decembrie 2015”.

     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.
     6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii  preşedintele raionului (P. Tamaciuc).

Preşedinte al şedinţei,                    
                        
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                                 Nina   RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                              I. Malic



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la instituirea Comisiei mixte de rechiziții”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic și Centrul Miliar Teritorial Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul prevederilor art.  20 al Legii 1384/2002 ”Cu
privire la rechizițiile de bunuri și prestări servicii de interes public”, art. 2 lit. b) al Hotărîrii
Guvernului  nr.  283/2005  despre  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  rechizițiile  de
bunuri  și  prestările  de  servicii  de  interes  public,  care  stipulează  că  ”autorităţile
administraţiei publice locale de nivelul al doilea vor crea comisiile mixte de rechiziţii”. 
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în instituirea comisiei mixte de
rechiziții,  care  va  avea  în  sarcină  stabilirea  cantităţilor  şi  preţurilor  la  bunurile
rechiziţionabile, a tarifelor la prestările de servicii, precum şi pentru soluţionarea diverselor
litigii ce ţin de efectuarea rechiziţiilor. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie „Cu privire la instituirea Comisiei mixte de
rechiziții”  constă  în  asigurarea  efectuării  rechiziţiilor  de  bunuri  şi  chemării  persoanelor
pentru prestări de servicii de către autoritatea publică locală de nivelul al doilea, în raza
raionului Strășeni.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la instituirea Comisiei mixte de rechiziții”
constă nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și prevede abrogarea a două decizii,
și anume: Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 9/5 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la
instituirea comisiei mixte de rechiziții” și Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 4/6 din 16
august 2019 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/5 din 24 decembrie
2015”.
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   ”Cu  privire  la  instituirea  Comisiei  mixte  de  rechiziții”,
proiectul a fost avizat de către Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în  procesul
decizional,  proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional
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 a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional
Strășeni.  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.

Șeful Serviciului juridic                                                                      Ion MALIC


