
 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. 7/

din     decembrie 2022
                                                                                                                  PROIECT
Cu privire la lichidarea Centrului de odihnă
și agrement  pentru copii și tineret ”Divertis”

În  temeiul  prevederilor  art.  43,  art.  46  ale  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare și Codului civil
al  Republicii  Moldova,  Codul  muncii  al  Republicii  Moldova,   examinând  nota
informativă,   Consiliul raional DECIDE:

      1. Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis” din subordinea
Direcției generale educație, se dizolvă cu derularea procedurii de lichidare.
      2. Disponibilizarea salariaților  Centrului de odihnă și agrement pentru copii și
tineret ”Divertis”  se va efectua în conformitate cu prevederile  legislației muncii în
vigoare, în cazul imposibilității transferului acestora.
     3. Cheltuielile de disponibilizare a personalului se vor efectua din contul și limita
bugetului Direcției generale educație.
      4. Șefa  Direcției generale educație (L. Caciuc)  va preaviza prin dispoziție, sub
semnătură,  toți  angajații  Centrului  de  odihnă  și  agrement  pentru  copii  și  tineret
”Divertis”,  în  strictă  conformitate  cu  Codul  muncii  al  Republicii  Moldova,  despre
lichidarea centrului.
      5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (V. Jardan).
                                                                      

Preşedinte al  şedinţei,                                                             

Contrasemnat,
Secretar al Consiliului raional,                                            Nina RUSU

Avizat:
Serviciul juridic                                                     
Direcția generală educație                                     
Secția finanțe                                                        
Serviciul financiar-administrativ,                          
Aparatul președintelui raionului



NOTA  INFORMATIVĂ 
         la proiectul  deciziei Consiliului raional   

” Cu privire la lichidarea Centrului de odihnă și agrement  pentru copii și tineret ”Divertis””

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
   Serviciul juridic și Direcția generală educație din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
  Proiectul  deciziei ”Cu privire la lichidarea Centrului de odihnă și agrement  pentru copii și tineret
”Divertis””, a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  art.  43  ,  al  Legii  nr.  436/2006  privind
administrația  publică  locală  care  stipulează  Competențele  consiliului  raional: ”r)  decide  înfiinţarea,
reorganizarea  şi  lichidarea  instituţiilor  social-culturale  de  interes  raional  şi  asigură  buna  lor
funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;
 s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative,
sportive şi de tineret, de interes raional;”.

Scopul  și  finalitățile  urmărite  a  prezentului  proiect  constau  în  asigurarea  respectării  cadrului
legislativ în vigoare.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie cuprinde partea dispozitivă precum și  condițiile de lichidare a unei entități publice.
4. Fundamentarea economico-financiară
 Implementarea  noului  proiect  prevede  alocări  ale  surselor  financiare  doar  în  cazul  în  care  vor  fi
disponibilizați unii angajați, în rest alocări suplimentare nu vor fi necesare. 
5. Modul de înсоrроrаrе а actului în cadrul normativ in vigoare 
Proiectul decizie va necesita abrogarea Decizia Consiliului raional Strășeni  nr. 2/14 din 20 mai 2016 Cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului  de odihnă şi agrement 
pentru copii şi tineret ”Divertis”.
6. 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,
Secția  finanțe,  Direcția  generală  educație,  Serviciul  financiar  administrativ,  Aparatul  președintelui
raionului, secretara interimară a 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 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

Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia  publică locală,  cu modificările  şi completările  ulterioare și  Codului  Civil  al  Republicii
Moldova. 

 Prin  urmare,  proiectul  deciziei  se  prezintă  Comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
            
Șef al Serviciului juridic                                                               Malic Ion


