
 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. 3/
din   august 2022

                                                                                PROIECT               
 Cu privire la modificarea  unor 
 decizii  ale Consiliului raional
                                                         
        În temeiul prevederilor 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, Deciziei Consiliului raional 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”, cu modificările ulterioare, examinând nota informativă, Consiliul
raional DECIDE:

1. Decizia Consiliului raional nr. 6/10 din 24 septembrie 2021 „Cu privire la
aprobarea Componenței  nominale a Consiliului  consultativ al  Direcției generale
educație  și  cultură  și  Regulamentului  de  funcționare”  se  modifică  după  cum
urmează:
     1) pe tot parcursul textului deciziei și al anexei sintagma ,,Direcția generală
educație și cultură” se substituie cu sintagma ,,Direcția generală educație” la forma
gramaticală corespunzătoare.
     2. Decizia Consiliului raional nr. 6/29 din 24 septembrie 2021 „Cu privire la
instituirea Concursului raional ,,Pedagogul anului” și aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare”, se modifică după cu urmează:
     1) pe tot parcursul textului deciziei și al anexei sintagma ,,Direcția generală
educație și cultură” se substituie cu sintagma ,,Direcția generală educație” la forma
gramaticală corespunzătoare.
     3. Prezenta decizie se publică pe pagina web oficială a Consiliului raional. 
    4. 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                                          
Direcția generală educație                          



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea  unor deciziei

ale Consiliului raional”

1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Direcția generală educație. 
 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la modificarea  unor decizii  ale Consiliului raional”   a fost
elaborat în scopul aducerii în concordanță  a denumirii  direcției în conformitate cu  Decizia
Consiliului  raional  nr.  1/38  din  16  martie  2022  „Cu  privire  la  aprobarea  structurii,
organigramei şi efectivului-limită ale aparatului preşedintelui, direcţiilor, altor subdiviziuni
din subordinea Consiliului raional Străşeni”, modificată  prin Decizia Consiliului raional nr.
2/28 din 20 mai 2022 „Cu privire la modificarea Anexei nr. 5 la Decizia Consiliului raional
nr. 1/38 din 16 martie 2022.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  deciziei  conține  4 puncte:  punctele  1,  2   prevăd înlocuirea  sintagmei  ”Direcția
generală educație şi cultură” cu sintagma ”Direcţia generală educaţie” în textul  Deciziei
Consiliului raional nr. 6/10 din 24 septembrie 2021 „Cu privire la aprobarea Componenței
nominale a Consiliului consultativ al Direcției generale educație și cultură și Regulamentului
de funcționare” şi în textul Deciziei Consiliului raional nr. 6/29 din 24 septembrie 2021 „Cu
privire la instituirea Concursului raional ”Pedagogul anului” și aprobarea Regulamentului de
organizare  și  desfășurare”,  punctele  3,  4  prevăd  informarea  publicului  despre  decizia
respectivă și intrarea în vigoare.
 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 
Adoptarea prezentul proiect de decizie nu va necesita abrogarea altor decizii.
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 Consultări publice a 
proiectelor.
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 Comisiei consultative de specialitate pentru avizare
şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şefa  Direcţiei  generale  educaţie                                     


