REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI
DECIZIE nr. 2/21
din 12 martie 2021
Proiect
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional nr. 1/1 din 5 februarie 2021
În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
100/2017 cu privire la actele normative, Deciziei Consiliului raional nr. 7/12 din 27
noiembrie 2020 ”Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2021”,
examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 5 februarie
2021 „Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor
publice locale de interes raional pentru anul 2021” , după cum urmează:
1) conținutul punctului 2 ”2. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul susnumit se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi
din alte surse financiare conform legislaţiei în vigoare.” se substituie cu următorul
conținut ”2. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul sus-numit se va efectua
din contul mijloacelor financiare planificate în bugetului raional pentru anul 2021, la
compartimentul Transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor
(Eco 191116).”.
2. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (P. Tamaciuc).
3. 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

AVIZAT:
Serviciul juridic
Direcția finanțe
Direcția economie
și infrastructură

I. Malic
V. Manoli
N. Sîrbu

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional
nr. 1/1 din 5 februarie 2021”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția economie și infrastructură, Serviciul juridic.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul art. 62 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, care stipulează:
„Articolul 62. Modificarea actului normativ
(1) 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.
(2) Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a actului normativ se indică
expres actul normativ vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziţia propriu-zisă
se formulează utilizîndu-se sintagma „se modifică după cum urmează:”, urmată de redarea
modificărilor. Pot fi reproduse într-o nouă redacţie elementele structurale ale actului normativ sau
unele părţi ale acestora.”.
Scopul și finalitățile urmărite constau în indicarea sursei financiare concrete planificată în bugetul
raional pentru anul 2021 pentru realizarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor
publice locale de interes raional pentru anul 2021.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 5 februarie
2021” conține modificarea punctului 2 al deciziei respective prin substituirea cu un nou conținu
”2. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul sus-numit se va efectua din contul mijloacelor
financiare planificate în bugetului raional pentru anul 2021, la compartimentul Transferuri cu
destinație specială pentru infrastructura drumurilor (Eco 191116).”.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect se va efectua din contul și în limita mijloacelor planificate în
bugetul raional pentru anul 2021.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prin proiectul respectiv se modifică Decizia Consiliului raional nr. 1/1 din 5 februarie 2021 ”Cu
privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes
raional pentru anul 2021”.
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, Direcția
economie și infrastructură, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 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. Consultările 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 normele 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 a fost expus expertizei
juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. 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.
Șeful Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor,
cu exercitarea atribuțiilor șefului Direcției economie și infrastructură

N. Sîrbu

