
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

DECIZIE  nr. 6/
                                            din 24 septembrie 2021                            Proiect

Cu privire la oferirea suportului 
Centrului de Tineret Sireți

     În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  art.  5  din  Legea  nr.  435/2006  privind  descentralizarea
administrativă,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,   art.  9  din  Legea  nr.  121/2007  privind
administrarea și  deetatizarea proprietății  publice,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  art.  8 din
Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, cu modificările
și completările ulterioare, în baza Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 64t din 06 aprilie 2017
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de Tineret,
Acordului de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret, semnat între Consiliul raional Strășeni și
Ministerul  Educației,  Culturii  și  Cercetării  aprobat  prin  Decizia  Consiliului  raional  nr.  1/12  din  16
februarie  2018,  Deciziei  Consiliului  raional  Strășeni  nr.  1/10  din  16  februarie  2018  „Cu  privire  la
constituirea  Centrului  Raional  de Tineret  Strășeni,  aprobarea  Regulamentului  privind organizarea  și
funcționarea acestuia și a statelor de personal”, având ca temei demersul Primăriei Sireți, examinînd nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se susține inițiativa Consiliului sătesc Sireți privind crearea Centrului de Tineret Sireți prin Decizia
nr. 7/14 din 15 octombrie 2020.
     2. Direcția generală educație și cultură va asigura suport metodologic și de consultanță Centrului de
Tineret Sireți.
     3. Se desemnează Centrul Raional de Tineret Strășeni să ofere suport Centrului de Tineret Sireți
privind acordarea serviciilor de asistență tinerilor, stipulate în Regulamentul său de activitate. 
     4.  Se  acceptă  transmiterea,  cu  titlu  gratuit,  din  proprietatea  publică  a  statului,  administrarea
Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea publică a raionului Strășeni, administrarea Direcției
generale educație și cultură, cu transmiterea ulterioară din proprietatea raionului în proprietatea satului
Sireți,  administrarea  Primăriei  Sireți,  gestiunea  Centrului  de  Tineret  Sireți,  a  bunurilor  IT  și  a
mobilierului. 
     5. Se instituie Comisia de predare-primire a bunurilor, în următoarea componență:

- vicepreședinte al raionului, președintele Comisiei
- șef al Direcției generale educație și cultură
- contabil-șef al Direcției generale educație și cultură
- primar al satului Sireți
- contabil-șef al Primăriei Sireți.

   
     6. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate perfectarea actelor necesare și transmiterea bunurilor, în
conformitate cu prevederile  Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015, Centrului de Tineret Sireți,
în termen de 30 de zile.

7. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii se desemnează vicepreședintele raionului.
     8. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P.
Tamaciuc).
     9. 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 Consiliului raional „Cu privire la oferirea suportului Centrului de Tineret Sireți”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei ”Cu privire la oferirea suportului Centrului de Tineret Sireți” a fost elaborat în baza
Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 64t din 06 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului-
cadru privind organizarea și  funcționarea Centrului de Tineret,  Acordului de parteneriat privind dezvoltarea
centrelor de tineret, semnat între Consiliul raional Strășeni și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării aprobat
prin Decizia Consiliului raional nr. 1/12 din 16 februarie 2018, Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 1/10 din
16 februarie 2018 „Cu privire la constituirea Centrului Raional de Tineret Strășeni, aprobarea Regulamentului
privind organizarea  și funcționarea acestuia și a statelor de personal”, având ca temei demersul Primăriei Sireți.
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în oferirea suportului Centrului de Tineret Sireți de
către  Direcția  generală  educație  și  cultură,  Centrul  Raional  de  Tineret  Strășeni,  în  scopul  de  a  facilita
dezvoltarea personală și  socială a tinerilor din satul  Sireți,  de a-i  ajuta să-și realizeze potențialul,  să obțină
cunoștințe, abilități și aptitudini necesare pentru integrarea lor reușită în societate. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  deciziei  ”Cu privire  la  oferirea  suportului  Centrului  de  Tineret  Sireți”  prevede  primirea
bunurilor  din  proprietatea  statului  și  transmiterea  acestora  în  proprietatea  satului  Sireți,  gestiunea
Centrului de Tineret Sireți, prin intermediul Comisiei de predare-primire instituită. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor administrative. 
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,  Direcția generală educație și
cultură, secretarul 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  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
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legea  nr.  435/2006  privind  descentralizarea  administrativă,  cu
modificările și completările ulterioare,  Legea nr.  121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății
publice,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legea  nr.  523/1999 cu privire  la  proprietatea  publică  a
unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare,

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.
   

Specialist principal al Serviciului juridic
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