
 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

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional  nr. 5/14 din 18  iunie 2021                                                                PROIECT

În conformitate  cu prevederile  art.  43,  art.  46 din Legea  nr.  436/2006 privind
administrația  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.
100/2017  cu  privire  la  actele  normative,  examinând  nota  informativă,  Consiliul
raional DECIDE:

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 5/14 din 18  iunie
2021  ,,Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a
Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”, după cum urmează:

    1) în anexa nr. 2  Statele de personal ale Bibliotecii Publice Raionale ”Mihail
Sadoveanu”
- în  poziția  9  Bibliotecari,  sintagma  ”12  unități”  se  substituie  cu  sintagma  ”10
unități”;
 - la poziția total cifra ”27” se substituie cu cifra ”25”.
     2.  Disponibilizarea personalului  care ocupă funcţiile reduse se va efectua în
conformitate cu legislația muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia.
     3.  Se numesc responsabili  de executarea prevederilor prezentei decizii  Secția
finanțe, directoarea  Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu” și  șeful Secției
cultură, turism, tineret și sport, conform competențelor. 
     4.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării  prezentei decizii
preşedintele raionului (V. Jardan).  
     5.  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 cultură, turism,
tineret și sport                                                     
Biblioteca Publică Raională
„Mihail Sadoveanu”                                            



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului raional

 nr. 5/14 din 18 iunie 2021”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional, Biblioteca Publică Raională ”Mihail
Sadoveanu”, Secția cultură, turism,tineret și sport.  
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.
Finalitățile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  modificarea  Deciziei
Consiliului raional nr. 5/14 din 18 iunie 2021 ,,Cu  privire la aprobarea   Regulamentului
de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu””.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  prevede  modificarea  statelor  de  personal  ale  Bibliotecii  Publice  Raionale
”Mihail Sadoveanu” prin reducerea a 2 unități de bibliotecar 
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,  Biblioteca  Publică  Raională  ”Mihail  Sadoveanu”,  Secția
cultură turism tineret și sport, 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  Proiecte  de
decizii.
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.

Șeful Serviciului juridic                                                       Ion Malic


