
 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      mai 2022

Proiect
Cu privire la modificarea Deciziei 
Consiliului raional nr. 1/3 din 16 martie 2022

        În temeiul 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, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

       1. Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 1/3 din 16  martie
2022 „Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2022”, după cum
urmează:

1) după punctul 3 se completează cu punctul 31   cu următorul conținut:
”31.  Direcția generală educație:
- să asigure pregătirea  către  funcționare a Centrului de odihnă și agrement pentru copii
și  tineret  ,,Divertis”  în  perioada  estivală  2022,  prin  dotarea  cu  mobilier,  utilaj  și
inventarul necesar;
- să stabilească numărul de copii, numărul de schimburi,  cotele de repartizare a biletelor,

prețul unui bilet  în conformitate hotărârea de Guvern;
- să încadreze în tabără personal didactic şi auxiliar calificat, în conformitate cu  cadrul

legal;
- să asigure pregătirea materialelor pentru contractarea serviciilor de alimentație;
- să monitorizeze activitatea Centrului din subordine pe parcursul perioadei estivale în

conformitate  cu Regulamentul de organizare și  funcționare a Centrului  de odihnă și
agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” și actele legislative și normative în vigoare;

- să informeze publicul larg referitor la biletele de odihnă disponibile. 
     2.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama
preşedintelui raionului (V. Jardan).

        3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului raional,                                            Nina RUSU



Notă informativă
la proiectul Deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la modificarea Deciziei

Consiliului raional nr. 1/3 din 16 martie 2022”    

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia generală educație.  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea   proiectului   deciziei   „Cu privire  la  modificarea  Deciziei  Consiliului
raional  nr.  1/3  din  16 martie  2022”  are  ca  scop  organizarea  odihnei,  recreerii  şi
întremării  copiilor/adolescenţilor  nu doar în tabere de odihnă republicane,  ci și  în
blocul  nou  renovat  al  Centrului  de  odihnă  și  agrement  pentru  copii  și
tineret ,,Divertis”.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul deciziei  „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din
16 martie  2022”  prezintă  un  act  legal  pentru  organizarea  și  desfășurarea  odihnei
elevilor în perioada estivală în Centrul de odihnă şi agrement pentru copii și tineret
”Divertis”. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  prezentului  proiect  de  decizie  va  necesita  cheltuieli  în  limita
mijloacelor planificate în buget în acest scop.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea altor
decizii. 
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului,
Direcţia  generală  educație, Direcția  finanțe, secretarul  interimar  al  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  Consultări
publice a proiectelor, pentru consultare publică.
7. Consultările 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.

     Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare
şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al Direcţiei generale educație                                          

http://www.crstraseni.md/

