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PROIECT
DECIZIE Nr.4/6.3
din29 aprilie2l2l

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/10 din din 03 septembrie 2020"Cu privire la constituirea Comisiei privind organizareatransportului rutier de persoane prin
servicii regulate"

in conformitate cu art.43 alin.2 al Legii rr.43612006 privind administraliapublic6
locald, art.10, 118-126 Codul Administrativ nr. t 1612018, art. 4 alin.2lit.(d) al Legii privind
descentralizarea administrativd, art. 12 alin. I al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014,
Consiliul raional,

DECIDE:

1'.!".modific6 p.l al Deciziei nr. 5/10 din 03 septembrie 2020 "Cu privire la constituirea
Comisiei privind oleanizTr2a transportului rutier de persoane prin servicii regulate,,dupd cum
urmeazd'. textul " Serghei JOSAN - specialist superior, Seclia Agriculturi gi-Alimentalie,, se
substituie cu textul " Viorel SOLTAN-jurist, Serviciul juridic,'Aparitul preqedintelui,,,

2' Prczenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in
Judecrtoria orhei in termen de 30 zile de li comunicare in condiliile Codului Administrativ

3' Preqedintele raionului dl Dinu furcanu, comisia consultativa de specialitate economie, buget
qi finanle (pregedintele dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul exelut6rii prezentei Decizii

Preqedintele qedinlei

Secretarul ului raional Serghei CARAMAN

Coordonat: D. - pregedintele raionului
-vicepregedinteie raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional

M.B6trincea - gef, Serviciul Juridic

Elaborat



NOTi INFORMATIVA
la proiectul de decaie Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/l0 din din 03

septembrie 2020 "Cu privire la constituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de

persoane prin sertticii regulate"

1. Denumirea autorului qi duptr caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Jurist, serviciul juridic in aparatul pre$edintelui, Viorel Soltan.

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalittr{ile urmirite
temeiul art. 43 alin.2 al Legii nr. 43612006 privind administralia publicd locali, art.10, 118-126

Codul Administrativ nr.1 16/2018 , art. 4 alir..2lit.(d) al Legii privind descentralizarea

administrativd, art. 12 aliri,. 1 al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Proiectul deciziei prevede modificarea p.1 al Deciziei nr. 5/10 din 03 septembrie 2020 "Cu
privire la constituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii
regulate"dupd cum urmeaz6: textul " Serghei JOSAN - specialist superior, Seclia Agriculturl qi

Alimentalie" se substituie cu textul " Viorel SOLTAN-jurist, Serviciul juridic, Aparatul
Pre$edintelui
4, Fundamentarea economico financiartr
Cheltuielile pentru implementarea proiectului dat de decizie nu se prevdd.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative Ei prevede modificarea
DecizieiConsiliului raional nr. 5/10 din din 03 septembrie 2020"Cu ptivire la constituirea

Comisiei privind organizareatransportului rutier de persoane prin servicii regulate "

6, Avuarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
in baza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la modiJicarea Decixiei Consiliului raional
nr. 5/10 din din 0j septembrie 2020 "Cu privire la constituirea Comisiei privind organizarea

transportului rutier de persoane prin servicii regulate'"' afost avizat de preqedintele raionului,

vicepreqedinte al raionului (responsabil de domeniile construcJii qi infrastructurl ), Secretarul

Consiliului Raional, Serviciul juridic.
in scopul respectdrii prevederilor Legii m.239 din 13 noiembrie 2013 privind transpalenta

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a consiliului raional

www.or.md la directoriul Transparen1d decizionald, secliunea Corrs ltdri publice ale

proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice
Expertiza j uridic[ conform Legii nu se solicitI.
Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de

specialitate qi aprobare in cadrul gedintei Consiliului raional.

Juridisc, Serviciul juridicin aparatula apreqedintelui Viorel Soltan


