
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂȘENI             СТРЭШЕНЬ 

 
 

                                                 DECIZIE nr. 5/  

                         din  21 decembrie 2018  

                                                                                                                                                                                                                

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

Raional nr. 3/30 din 17 august 2018 

 

     În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436  din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele 

normative, Circularei nr. 1-267 din 02 octombrie 2018, examinând nota 

informativă,   Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 3/30 din 17 

august 2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii”, după cum 

urmează: 

din punctul 1 se exclude textul ,, perioada 01 septembrie 2018 – 31 decembrie 

2018,,      

din punctul 2 se exclude textul ,, pe anul 2018,, 

2. Executarea prezentei decizii se pune în seama Direcției asistență socială și 

protecție a familiei (C. Cobileanschi). 

3. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii, 

vicepreședintele raionului (I. Ursu). 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al 

actelor locale. 

 

Președinte al ședinței                                                       ________________ 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                       Nina RUSU 

 

VIZAT: 

 

Șef Serviciul juridic                                    I. Malic 

șeful Direcției finanțe                                 V. Manole 

Vicepreședinte al raionului                         I. Ursu 

Specialist principal cu exercitarea  

temporară a atribuțiilor funcției de 

șef al Direcției asistență socială și  

protecție a familiei                                     C. Cobileanschi 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea 

Deciziei Consiliului raional nr. 3/30 din 17 august 2018”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia asisten a socială i protec ie a familiei.ț ț ș ț
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul  deciziei  a  fost  elaborat  în  baza  Legii  nr.  100  din  22  decembrie  2017  privind  actele
normative, care prevede că  ”modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a textului
actului,  inclusiv  a  dispoziţiilor  finale  sau  tranzitorii,  realizată  prin  modificări,  excluderi  sau
completări ale unor părţi din text”.
Finalită ile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în prelungirea finan ării i dezvoltareaț ț ș
continuă a Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii, reducerii numărului de copii afla i înț
îngrijire reziden ială i (re)integrarea copiilor în familie.ț ș
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principala prevedere a proiectului de decizie constă că prin modificarea respectivă actul normativ
respectiv va avea putere juridică i ulterior va putea fi pus în aplicare.ș
4.  Fundamentarea economico-financiară
Agen iei Na ională Asisten ă Socială va transfera lunar mijloacele financiare Consiliului raional.ț ț ț
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate  cu art.  32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cuș
privire  la  actele  normative,  proiectul   deciziei  ”Cu  privire  la  modificarea  Deciziei  Consiliului
raional nr. 3/30 din 17 august 2018 „ , a fost avizat de către vicepre edintele raionului, Direc iaș ț
finan e,  Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional.ț
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.239  din  13  noiembrie  2013  privind  transparen aț
procesului decizional,  proiectul  deciziei  este plasat pe pagina web oficială  a Consiliului  raional
www.crstraseni.md  la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7.  Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 al Legii 100 din 22 decembrie 2017, expertiza anticorup ie a fost efectuată deț
către  Direc ia  asisten ă  socială  i  protec ie  a  familiei.  Proiectul  nu con ine  reglementări  ce arț ț ș ț ț
favoriza corup ia.ț  
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative  a fost
expuse expertizei  juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul
deciziei este în concordan ă cu Legea  nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finan ele publiceț ț
locale. Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț

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

Specialist principal cu exercitarea 
temporară a atribu iilor func iei deț ț

ef alș  Direc iei asisten ă socială i ț ț ș
protec ie a familiei                                     ț Cobileanschi Carolina


