
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                        DECIZIE nr. 8/
                                                  din     decembrie 2021

                Proiect                                                                                                              
Cu privire la stabilirea
indemnizației aleșilor locali

     În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind
statutul alesului local, cu modificările și completările ulterioare, art. 43, art. 46 din
Legea  nr.  436/2006  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și
completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se stabileşte acordarea indemnizaţiei consilierilor raionali pentru fiecare zi
de  participare  la  şedinţa  Consiliului  raional  în  mărime  de  ___  lei  (inclusiv
restituirea cheltuielilor aferente), începînd cu 01 ianuarie 2022.
      2.  Mijloacele financiare  privind plata indemnizației vor fi efectuate din contul
mijloacelor planificate în bugetului raional pe anul respectiv.
     3 . Se abrogă, începînd cu 1 ianuarie 2022:
-  Decizia  Consiliului  raional  nr.  5/38  din  09  decembrie  2008  “Cu  privire  la
stabilirea indemnizaţiei aleşilor locali”;
-  Decizia  Consiliului  raional  nr.  2/9  din 20 mai  2016 “Cu privire  la  stabilirea
indemnizaţiei aleşilor locali”.
     4.  Se pune în seama contabilului-șef   al  Aparatului președintelui  raionului
executarea  prevederilor  prezentei  decizii  în  baza  listei  evidenței  prezenței
consilierilor la ședința respectivă.

Preşedinte al şedinţei,                                                    
 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                     Nina  RUSU  



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la stabilirea indemnizației aleșilor locali”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 768/2003 privind statutul alesului local, prevede  că ”Alesului local
care a fost invitat la şedinţa consiliului şi a participat la ea i se restituie cheltuielile aferente şi i se
acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de participare la şedinţa consiliului în mărimea stabilită de
către  consiliul  respectiv.”.   Finalitățile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în
motivarea consilierilor raionali și, respectiv, stabilirea mărimii indemnizației. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea indemnizației aleșilor locali”
constă în stabilirea cuantumului indemnizației pentru fiecare zi de ședință a consilierilor raionali.
4. Fundamentarea economico-financiară
Mijloacele financiare privind plata indemnizației vor fi efectuate din contul mijloacelor planificate
în bugetului raional pe anul respectiv.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Adoptarea  prezentului  proiect  de  decizie  prevede  abrogarea,  începând  cu  1  ianuarie  2021,  a
următoarelor decizii:
- Decizia Consiliului raional nr. 5/38 din 09 decembrie 2008 “Cu privire la stabilirea indemnizaţiei
aleşilor locali”;
- Decizia Consiliului raional nr. 2/9 din 20 mai 2016 “Cu privire la stabilirea indemnizaţiei aleşilor
locali”.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative,  proiectul  deciziei  a  fost  avizat  de către  Serviciul  juridic,  Direcția  finanțe,  secretarul
Consiliului raional Strășeni.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Strășeni
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) 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
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Strășeni.
Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică
legislativă.

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

 Specialist principal în Serviciul juridic

http://www.crstraseni.md/

