
 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 modificarea Anexei nr. 5 la Decizia
Consiliului raional nr. 1/38 din 16 martie 2022

În conformitate cu prevederile art. 43, 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,  avînd  în  vedere  solicitarea  Cancelariei  de  Stat  nr.  16-104-4243  din  27.04.2022,
examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

                                     
       1.  Anexa nr. 5 la Decizia Consiliului raional nr. 1/38 din 16 martie  2022 „Cu privire la
aprobarea  structurii,  organigramei  şi  efectivului-limită  ale  aparatului  preşedintelui  raionului,
direcţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Străşeni”, se modifică după cum
urmează:
1) conținutul Secției economico-financiare

Secția economico-financiară
Șef secție/contabil-şef 1 1
Specialist principal 2 2
Contabil principal 5 -
Total secție 8 3
Total direcție generală

 
24 13

Se substituie cu un nou conținut:

Secția economico-financiară
Șef secție/contabil-şef 1 1
Specialist principal 2 2
Contabil principal 1 -
Total secție 4 3
Total direcție generală

 
20 13

       2.  Se numește responsabilă  de executarea prevederilor  prezentei  decizii  șefa Direcției
generale educație (L. Caciuc). 
       3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prezentei decizii preşedintele
raionului (V. Jardan).  

Preşedinte al  şedinţei,                                                                  

Contrasemnat:
Secretara interimară  al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                                         

Direcția generală educație                         



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei  „Cu privire la modificarea Anexei nr. 5 la Decizia Consiliului

raional 1/38 din 16 martie 2022”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Direcția generală educație, Serviciul juridic, preşedintele raionului 
 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Anexei nr. 5 la Decizia Consiliului raional
1/38 din 16 martie” a fost  elaborat  în legătură cu trecerea  la  autonomie financiară a
gimnaziilor și apariția  necesității de a modifica  numărul de unități de personal a Secției
economico-financiare din cadrul Direcției generale educație. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei  „Cu privire la modificarea Anexei nr. 5 la Decizia Consiliului raional
1/38 din 16 martie  2022” conține  structura  modificată  a  Secției  economico-financiare
prin  reducerea   a  4  unități  de  contabil  principal,  în  total  secția  va  avea 4  unități.  În
rezultatul modificării respective Direcția generală educație  în total va avea 20 de unități. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  
5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare și
actelor administrative ale autorității
Urmare  a  aprobării  prezentului  proiect  nu  va  fi  necesară  abrogarea  altor  decizii  ale
Consiliului raional. 
6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul   deciziei  a fost   avizat  de către Serviciul  juridic,  Direcţia generală educaţie,
secretara interimară a Consiliului raional.
În  scopul respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional  proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional
www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizii.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3)
din Legea integrităţii nr. 82/2017 proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de către
autor.
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  şi  exclude  orice  element   care  ar
favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative proiectul deciziei
a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului
raional, care a expertizat actul respectiv și a constat că corespunde  ca structură, conţinut
şi   nu contravine  legislației.

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru
avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şefa  Direcţiei  generale  educaţie                                       Lucia CACIUC


