
 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  20    mai   2022

PROIECT
Cu privire la modificarea Anexei nr. 4  la Decizia
Consiliului raional nr. 8/13 din 17 decembrie  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. 4 la Decizia Consiliului raional nr. 8/13 din 17 decembrie  2021 „Cu privire la
aprobarea Bugetului raional pentru anul 2022”, va avea următorul cuprins:     

Anexa nr. 4
   la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 8/13    din  17  decembrie 2021

Efectivul-limită a unităților de personal pe autorităților/instituțiile finanțate din bugetul local
 

Denumirea
Cod instituției

Org1/Org2
Efectivul de

personal, unități

Consiliul raional, TOTAL GENERAL 1777 1729,5

Total Aparatul președintelui, inclusiv: 52,0
Aparatul preşedintelui raionului 15745 23,0
Secția proiecte investiționale - 4,0
Secția construcții și transport - 21,0
Serviciul agricultură, relații funciare, cadastru 
și patrimoniu - 4,0
Serviciul juridic 15750 3,0
Direcţia finanţe 15226 8,0
Centrul Militar Teritorial Strășeni 11272 6,5

Învățământ, total 2210 1337,0
Direcţia generală educație total, inclusiv: 15037 24,0
Direcția politici educaționale și management 15037 11,0
Serviciul management al curicumului și 
formare profesională

15043 5,0

Serviciul economico-financiar 15037 8,0
Serviciul raional de asistenţă psihopedagogică 15046 8,0
Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” 15044 4,0
Licee 2210 670,1
Gimnazii 2210 559,4
Centrul de odihnă și agrement pentru copii și 
tineret ”Divertis”

15078 14,5

Centrul de creație a elevilor 15040 27,0
Şcoala sportivă mun. Strășeni 15041 30,0

Cultura, culte și odihnă, total 67,5
Secţia cultură, turism, tineret și sport - 4,0



Casa Raională de Cultură Strășeni - 33,5
Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” 13564 27,0
Centrul Raional de Tineret Strășeni - 3,0

Protecția socială, total 2404 255,5
Direcţia generală asistenţă socială 15207 18,5
Casa de copii de tip familial 15217 2,0
Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 15208 17,0
Serviciul de deservire socială la domiciliu 15224 31,0
Serviciul de asistenţă socială comunitară 15219 33,0
Serviciul de asistenţă personală 15213 130,0
Serviciului "Plasament familial pentru adulți" 15212 2,0
Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice 
și adulte (serviciul de protezare și ortopedie) 15223 13,0
Centrul de zi pentru copii „Bunvolentia” 15231 9,0

       2. Se numește responsabil de executarea prevederilor prezentei  decizii șeful Secției finanțe. 
         3.  Se desemnează  responsabil  de controlul  asupra executării  prezentei  decizii  preşedintele

raionului (V. Jardan).  

Preşedinte al  şedinţei,                                                                       

Contrasemnat:
Secretar interimar  al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Anexei nr. 4

 la  Decizia Consiliului raional nr. 8/13 din 17  decembrie 2021”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei  a  fost  elaborat  în  temeiul  Legii   nr.  436/2006   privind  administrația
publică  locală,  Legii  nr.100//2017  cu  privire  la  actele  normative  și  recomandărilor
Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 16-104-4243 din 27.04.2022.
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în  modificarea  Anexei nr. 4 la
Decizia  Consiliului  raional  nr.  8/13  din  17  decembrie  2021  ”Cu  privire  la  aprobarea
Bugetului  raional  pentru  anul  2022”  în  legătură  cu  aprobarea  efectivului–limită  a
subdiviziunilor Consiliului raional prin Decizia Consiliului raional nr. 1/38 din 16 martie
2022 „Cu privire la aprobarea structurii, organigramei și efectivului-limită ale Aparatului
președintelui  raionului,  direcțiilor,  altor  subdiviziuni  din  subordinea  Consiliului  raional
Strășeni”.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie conține  Anexei nr. 4 a Deciziei Consiliului raional nr. 8/13 din 17
decembrie  2021  carte  include  denumirea  subdiviziunii,  codul  instituției  și  efectivul  de
personal,  conform noii  structuri,  organigrame și  efectivului-limită  aprobate  prin  Decizia
Consiliului raional nr. 1/38 din 16 martie 2022.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie  nu prevede alocări suplimentare din bugetul raional.
5. Modul de înсоrроrаrе аl actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul decizie se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare.
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 Strășeni, Secția finanțe, secretarul interimar al 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  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 Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 100/2017 cu privire la
actele normative.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

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

Direcția finanțe                                                                           


