
 
NOTĂ  INFORMATIVĂ  

la proiectul deciziei  „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și       

                                           funcționarea Serviciului juridic” 

 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

 Prezentul proiect a fost elaborat de către Serviciul juridic în scopul sporirii 

eficienței, acordării asistenței juridice și reprezentării în instanța de judecată a 

Consiliului raional și a tuturor subdiviziunilor din cadrul acestuia, contribuind astfel 

la realizarea conformă a misiunii şi sarcinilor cu care este investit. În conformitate cu 

prevederile Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 

decembrie 2006, Hotărîrii Guvernului nr.1714 din 27 decembrie 2002 ”cu privire 

la Serviciul juridic al autorităților publice, se propune prezentul proiect de decizie. 

Dat fiind faptul că prin Decizia Consiliului  raional nr.2/33 din 26 mai 2017 ”Cu 

privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului președintelui raionului, 

direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”,  au 

fost operate mai multe modificări și una dintre acestea fiind reorganizarea  

Serviciului juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului în subdiviziune a 

Consiliului raional  astfel reieşind din sarcinile noi, a fost necesară majorarea 

numărului de unităţi, pentru a fi posibilă realizarea eficientă a atribuţiilor delegate. 

Prin urmare, în rezultatul modificărilor operate se impune necesitatea adoptării 

unui Regulament nou de activitate a Serviciului juridic. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

     Proiectului deciziei  ” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Serviciului juridic” conține în anexă Regulamentul de 

organizare și funcționare a Serviciului juridic care reglementează  detaliat modul de 

organizare a activității,  structura, funcțiile de bază, atribuțiile principale, drepturile 

și responsabilitățile  acestuia.  Proiectul Regulamentului este structurat conform 

rigorilor stabilite în structura-tip a Regulamentului privind serviciul juridic al 

autorităților  administrației publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1714 din 

27 decembrie 2002.  



   Structura Serviciului juridic: 

 Șef al Serviciului juridic 

 Specialist principal 

 Specialist principal 

 Specialist superior 

    Prin implementarea regulamentului se urmărește  eficientizarea  managementului 

organizațional,  prestarea consultărilor juridice de calitate, sporirea responsabilității  

funcționarilor publici în exercitarea  atribuțiilor de serviciu.   

III. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

IV. Impactul proiectului 

      Proiectul va avea un impact semnificativ în organizarea activității Serviciului 

juridic în vederea asigurării reprezentării Consiliului raional și subdiviziunilor 

acestuia în instanțele de judecată, la un nivel înalt.  

V. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 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 

  Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Șef al Serviciului juridic 

Malic Ion 

  




