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proiect

DECIZIA Nr.2/
din lbbruarie 2021

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.7l15 din 13 decembrie 2019 ,,Cu privirc la
modificareadeciziei Consiliului raional nr.ll14 din 09 februarie 2018 "Cu privire la instituirea
Comisiei pentru evaluarea necesitilii acorddrii ajutorului financiar din Fondul de Rezervi a

Consiliului Raional".

in temeiul prevederilor art. 43 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administralia publica locald, art. 10 I I 8- 126 Codul Administrativ nr. l161201 8, Consiliul raional

DECIDE

1 . Se modifici punctul I al Deciziei Consiliului raional nr. I l15 din I 3 decembri e 2Ol9 ,,,Cu privire
la modificarea deciziei Consiliului raional nr.lll4 din 09 februarie 2018 "Cu privire la instituirea
Comisiei pentru evaluarea necesit6lii acorddrii ajutorului financiar din Fondul de Rezervd a Consiliului
Raional"." dupd cum urmeazf,:

1.1 textul " Natalia Bovcun - secretar - administrativ aparatului preqedintctui raionului" se
substituie cu textul " Irina Grecu - specialist principal aparatul preEedintelui raionului"

1.2 textul "Radu Bu;ila - consilier raional, pregedintele comisiei consultative de specialitate
agriculturd, industrie, construcfie qi protectia mediului" se substiturie cu textul " Iurie Belinchii
- consilier raional";

2. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria
Orhei in termen de 30 zile de la comunicare in condiliile Codului administrativ.
3. Pre;edintele raionului dl Dinu Turcanu, comisia de specialitate in problenie admir-ristratiei

publice;i drept, (pre;edinte dr-ra. S. Ulanova), vor asigura controlul e.\ecutArii prezentci cle.cizii.

Preqedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat D.'l'urcanu - pre'gcdintele raionului
'f.l'laton - vicepregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepre5edintele raionului

Vizat: S.Caraman-secretarul Consil i ului I{aional
M.llitrincea - pel, Serviciul Juridic

Elaborat: S.Cararnan

\L/



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ..Cu privire la rnodificarea Deciziei Consiliului rlirin:rl nr.7l15 dirr 13

decembrie 2019,,Cu privire la modil'icarca deciziei Consiliului raional nr.l/l{ din 09 t'cllruaric
2018 "Cu privire l:r instituirea Comisiei pentru evaluarea necesitir{ii acord[rii ajutorului
financiar din Fondul de Rezerv[ a Consiliului Raional".

l. Denumirea autorului ;i dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului raional

2. Condi{iile ce au irnpus elaborarea proiectului de tleciz-ic ;i I'inalit:i1ile urrnrr'iiu
Proiectr.rl de decizie fbst elaborat in terneiul prevederilor:
Art.43 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publici local6,

art. l0 I 1 8- 126 Codul Administrativ nr. 11612018,
3. Principalcle prevedcri ale proiectului Ei eviden{ierea elementelor noi
In legdtura cu faptul cd secretarul Comisiei pentru evaluarea necesrtagii acordlrii ajutorurlui

financiar din Fondul de Rezervd a Consiliului Raional doamna Natalia Bovcun secretar adrninistrativ
al aparatului pregedintelui raionuiui a demisionat, iar membrul comisiei precitate consilierulLri raional
dl.Radu Bugila a fbst ales in liurclia de plimar al cor.n. Piatnr, proiectul cleciziei prL'\,edc siibstitLrirea
lor cu doamna Irina Grecu - specialist principal aparatul pre;edintelui raionului;i respcctiv
dl.Iurie Belenchii consilier raional

4. Fundamentarea economico linanciarl
Implementarea proiectului de decizie " Cu privire la modif'rcarea Deciziei Consilir-rlui raional nr.

7ll5 din 13 decernbrie 2021 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.l/14 din 09

februarie 2018 "Cu privire la instituirea Comisiei pentru evacllarea necesitalii acordarii ajLrton-rlui

financiar din Fondul de Itezerva a Consiliului Raional" nu va necesita cheltuieli slrplimcntarc.
5. Modul de incorp<lrare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative :pi presupune modificarea

Deciziei Consiliului raional nr,7ll5 din 13 decembrie 2019 ,,Cu privire la rnoclificarea deciziei
Consiliului raional nr.ll14 din 09 februarie 20l8 "Cuprivire la instituirea Cornisiei pentrll evacuarea
necesitilii acordArii ajutorului financiar din Fondul de Rezervd a Consiliului Raiona".

6. Avizarea qi consultarea public[ a proiectului de decizie
inbaza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea Decizici Consitiului

raional nr.7ll5 din l3 decembrie 2019,,Cu privire la modilic:trc:t dccizir:i Corrsiliului ntional
nr.lll4 din 09 l'ebruarie 2018 "Cu privire la instituirea Courisiei pentru er':rlurr'ca rrcccsitiilii
acordlrii ajutorului linanciar din Fondul de llezervl a Consiliului Raional" a lbst ttvizat cle

Preqedintele raionului, vicepregedintele raionului responsabil de dorneniile asistenla sociald gi

cultur6, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile br-rget Ei finan{e, Secretarul Consiliului
Raional, Serviciul j uridic.

In scopul respect[rii prevederilor Legii nr.239 din l3 noiembrie 2013 privinc-l transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina rveb a Consiliului raiorral !l!fy.gt-,!td la

directoriul Transparan!a clecizionalti, seclitrnea Consulltiri publicc ulc proiccttirti.
7. Consultarezl expertizei juridice
in temeiul afi.37 din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de c6tre Serviciul juridic. Structura ;i conlinutul
actului corespunde normelor de tehnicd legislativS.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative
de specialitate gi aprobare in cadrul gedinlei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional Serghei Ciiranriur


