
 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

                                                                                        PROIECT
Cu privire la  Notificarea Oficiului 
teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 
a Republicii Moldova  nr. 1304/OT4-1176 
din  30  noiembrie  2022                                                                

     În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46, art. 62, art. 64 din Legea nr.
436/2006  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în temeiul Notificării
Oficiului  teritorial  Chișinău  al  Cancelariei  de  Stat  a  Republicii  Moldova  a
Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 6/4 din 18 noiembrie  2022 ”Cu privire la
instituirea Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere”, prin care s-a invocat că
decizia precitată a fost adoptată  cu abateri de la legislația în vigoare și solicitării
abrogării  deciziei  în  cauză,  examinând  nota  informativă,  Consiliul  raional
DECIDE:

     1. Se ia act de Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat
nr.  1304/OT4-1176  din  30.11.2022  privind  controlul  de  legalitate  a  Deciziei
Consiliului  raional  Strășeni  nr.  6/4  din  18  noiembrie  2022  ”Cu  privire  la
instituirea Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere”.
     2. Se abrogă Decizia Consiliului raional Strășeni  nr. 6/4 din 18 noiembrie
2022 ”Cu privire la instituirea Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere”.
     3.  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                       



NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al

Cancelariei de Stat  nr. 1304/OT4-1376 din 30 noiembrie” 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional, secretara interimară a Consiliului raional.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei  a  fost  elaborat   în  scopul  abrogării  Deciziei  Consiliului  raional   nr.  6/4  din  18
noiembrie 2022 ”Cu privire la instituirea Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere” care a fost
adoptată cu abateri de la legislația în vigoare şi executării solicitării expuse în Notificarea precitată.
Prin  adoptarea  decizie  nominalizate  nu  s-a  respectat  prevederile  p.  7  al  Regulamentului  privind
licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009 .
Articolul 3261  alin. (5) din Codul contravențional al Republicii Moldova statuează  ”Neincluderea în
ordinea  de  zi  a  ședinței  consiliului  local  (raional)  de  către  persoana  responsabilă  a  notificării
oficiului teritorial al Cancelariei de Stat
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.”.
În  temeiul  celor  menționate  se  propune  proiectul  de  decizie  ”Cu  privire  la  Notificarea  Oficiului
teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4-1376 din 30 noiembrie”.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede elucidarea argumentărilor de rigoare privind necesitatea abrogării deciziei
notificate. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul de decizie  nu prevede cheltuieli financiare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul  de  decizie  se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative  în  vigoare  și  include  abrogarea
Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 6/4 din 18 noiembrie 2022 ”Cu privire la instituirea Comisiei
de licitație cu strigare și cu reducere”.
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, 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  al  Legii  nr.  100/2017  cu  privire  la  actele  normative,  art.  28  alin.  (3)  al  Legii
integrității nr. 82/2017 proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către serviciul juridic. 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, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

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

Sef al  Serviciului  juridic                                                             Malic Ion


