
NOTA INFORMATIVĂ 
        la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la instituirea și conferirea 
insignelor Consiliului raional Strășeni” 
  
     I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
 Proiectul de decizie ,,Cu privire la instituirea și conferirea insignelor Consiliului 
raional Strășeni” a fost elaborat cu scopul îmbunătățirii și completării Regulamentului cu 
privire la utilizarea insignei Consiliului raional Strășeni aprobat prin Decizia Consiliului 
raional nr. 2/20 din 16 mai 2008.  
 Prezentul proiect are ca finalitate stimularea funcționarilor publici, a persoanelor și 
colectivelor din domeniile socioculturale, întreprinderilor, organizațiilor, asociațiilor și 
angajaților acestora, elevilor la obținerea performanțelor în domeniul de activitate, la 
promovarea reformelor, la optimizarea și eficientizarea serviciilor oferite, cît și la 
promovarea valorilor social-naționale, imaginii și prestigiului raionului pe plan 
republican, internațional. 
 
      II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
       Proiectului deciziei ”Cu privire la instituirea și conferirea insignelor Consiliului 
raional Strășeni” conţine  anexă nr. 1 Regulamentul cu privire la insigna Consiliului 
raional Strășeni ,,CETĂȚEAN DE ONOARE” care reglementează procedura de 
conferire, de înmînare, evidență și retragere a insignei și  anexa nr.2 Regulamentul cu 
privire la insigna Consiliului raional Strășeni ,,PENTRU MERITE”  care reglementează 
categoriile de persoane cărora li se conferă insigna Consiliului raional Strășeni, procedura 
de conferire, de înmînare, evidență. 
 
        III. Fundamentarea economico-financiară 
        Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
Cheltuielile vor fi efectuate din contul și în limita alocațiilor aprobate în acest scop în 
bugetul Aparatului președintelui raionului. 
        
       IV. Impactul proiectului 
        Proiectul va avea un impact semnificativ în ceea ce privește aprecierea meritelor și 
rezultatelor deosebite, stimularea persoanelor fizice din diverse domenii de activitate. 
         
      VI. Consultarea publică a proiectului 
        În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a consiliului 
raional www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 
Consultări publice ale proiectelor. 
 

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

Cercel Irina, specialist principal, Secția comunicare și relații publice 

 




