
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                               DECIZIE nr. 5/ 
                          din     iunie   2021 

Proiect                                                                                                                                                                                                                
Cu privire la modificarea unor decizi 
ale Consiliului raional 

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

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 29/21 din 23 noiembrie
2006  „Cu  privire  la  aprobarea  fişelor  de  post  şi  Regulamentului  privind  atestarea
competenţelor profesionale ale asistenţilor  sociali  şi  lucrătorilor  sociali”,  cu modificările
ulterioare,  după cum urmează:
   -  în  punctul  2:  poziția  ”______________  -  vicepreședinte  al  raionului,  președintele
Comisiei” se substituie cu poziția ”TAMACIUC Pavel - președinte al raionului, președintele
Comisiei”.
      2. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 4/13 din 15 august 2008
„Cu privire la instituirea Comisiei pentru acordarea ajutoarelor financiare din Fondul de
rezervă  al  Consiliului  raional  şi  aprobarea  componenţei  ei  nominale”,  cu  modificările
ulterioare,  după cum urmează:
   - în punctul 1:
poziția ”_______, consilier raional”  se substituie cu poziția ”_________, consilier raional”;
poziția ”__________, șef al Serviciului construcții din cadrul Direcției economie, construcții
și politici investiționale” se substituie cu poziția ”_______ – specialist principal, Serviciul
juridic”.
     3. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 2/19 din 22 mai 2009
”Cu  privire  la  instituirea  Comisiei  privind  licitaţiile  cu  strigare  şi  cu  reducere”,  cu
modificările ulterioare,  după cum urmează:
    -  în  punctul  1:  poziția  ”________ -  specialist  principal,  Serviciul  juridic,  secretarul
Comisiei”  se  substituie  cu  poziția  ”_________–  specialist  principal,  Serviciul  juridic,
secretarul  Comisiei”;
      4.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al  şedinţei,                                                                       

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina  RUSU



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei ,,Cu privire a modificarea unor decizii ale Consiliului raional” 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Elaborarea proiectului deciziei ,,Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului
raional” a fost elaborat în scopul excluderii unor membri din comisiile respective,
care au  demisionat din funcție și asigurarea funcționalității acestora. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul  deciziei  ,,Cu privire  la  modificarea unor  decizii  ale  Consiliului  raional”
prezintă un act legal privind efectuarea modificărilor în Deciziile Consiliului raional
nr. 29/21 din 23 noiembrie 2006, nr. 4/13 din 15 august 2008 și nr 2/19 din 22 mai
2009.
4. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect 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 prevederile art. 32 din Legea nr. 100/2017
cu privire  la  actele  normative,  proiectul  deciziei  ,,Cu  privire  la  modificarea  unor
decizii ale Consiliului raional” a fost avizat de Serviciul juridic, secretarul Consiliului
raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239  din  13  noiembrie  2008  privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
consiliului  raional  www.crstraseni.md  la  directoriul  Transparenţa  decizională,
secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a
fost  expus  expertizei  anticorupție  de  către  autor.  Proiectul  de  decizie  corespunde
normelor 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, proiectul de
decizie  a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a
Consiliului  raional.  Proiectul  de  decizie  corespunde  ca  structură,  conținut  și  nu
contravine legislației.

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

Specialist principal, Serviciul juridic


