
 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. 3/
din     august 2022

                                                                                PROIECT               
 Cu privire la modificarea  Deciziei Consiliului
 raional  nr. 2/7 din 20 mai 2022
                                                         
        În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală,  cu modificările și  completările ulterioare,  Legii  nr.  100/2017 cu
privire   la  actele  normative,   examinând  nota  informativă,  Consiliul  raional
DECIDE:

       1.  Decizia Consiliului raional nr. 2/7 din 20 mai  2022 „Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare din componenta raională” se modifică după cum urmează:
     1)  punctul 6,  va avea următorul conținut: ,,6. Se alocă din componenta raională
sumă de 100,0 mii lei, Gimnaziului Recea,  mijloace financiare pentru finalizarea
lucrărilor de reparație capitală pe partea stângă a treptelor  etajul I - III (casa scării)
a clădirii.”.
       2.  Decizia va fi  publicată pe pagina web oficială a Consiliului raional. 
       3.  Prezenta decizie  intră  în  vigoare  la  data  includerii  în  Registrul  de  stat 
al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                                  

Contrasemnat:
Secretara interimară a Consiliului raional,                                      Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                          
Secția finanțe                                              



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea  Deciziei

 Consiliului raional  nr. 2/7 din 20 mai 202”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Secția  finanțe. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei   „Cu privire la modificarea  Deciziei  Consiliului raional  nr. 2/7 din 20 
mai 2022 a fost elaborat în  conformitate cu art. 62 din Legea nr. 100/2017  cu privire la 
actele, care prevede  ,,(1) Modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a 
textului actului, inclusiv a dispoziţiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, 
excluderi sau completări ale unor părţi din text.
(2) Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a actului normativ se indică 
expres actul normativ vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziţia 
propriu-zisă se formulează utilizîndu-se sintagma „se modifică după cum urmează:”, 
urmată de redarea modificărilor.”. 
Proiectul a fost elaborat în scopul executării prevederii contractului de bază încheiat cu 
Gimnaziul Recea în direct.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principalele prevederi ale proiectelor de decizii  constau în schimbarea destinatarului, care
urmează să valorifice suma mijloacelor alocate.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie  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 de  decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.
2/7 din  20 mai  2022”  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  Secția   finanțe,  secretara
interimară a 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 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității 82/2017 proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normele 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  a  fost  expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul
deciziei  este  în  concordanță  cu  Legea   nr.  397/2003  privind  finanțele  publice  locale.
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.

Secția finanțe                                                   


