
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 
                                                     DECIZIE nr. 1/ 

                                                    din   16  februarie   2018    

                                                                                                        Proiect 

Cu privire la completarea anexei nr. 10 

la Decizia Consiliului raional  

nr. 2/33 din 26 mai 2017 

 

     În scopul sporirii eficientizării procesului de coordonare a politicilor locale de tineret , 

pentru oferirea unui complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri, în 

conformitate cu prevederile art. 43 (1)  lit. a), art. 46 ale Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota 

informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă completarea Anexei nr. 10 la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 

2017 ”Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului președintelui raionului, 

direcțiilor, secțiilor altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Strășeni”, după cum 

urmează: 

 

Anexa nr. 10 Structura și statele de personal ale serviciilor pe lîngă Aparatul președintelui 

raionului, direcțiile, secțiile și alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Strășeni. 

 

Punctul 1 Servicii pe lîngă Aparatul președintelui raionului 

se completează cu o poziție nouă cu următorul conținut: 

 

Centrul Raional de Tineret Strășeni Numărul de unități 

Director 1 

Specialist 2 

Total 3 

  

     2.  Cheltuielile legate de implementarea prezentei decizii vor fi efectuate din contul și în 

limita alocațiilor aprobate în bugetul pe anul 2018, la componenta Servicii pentru tineret. 

     3.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

vicepreședintele raionului (I. Ursu). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat  

 

VIZAT:  
Serviciul juridic                                                           I. Malic    

Vicepreședintele raionului                                           I. Ursu 

Direcția finanțe                                                           V. Manoli 

Secția comunicare și relații publice                            S. Barbă  

 



NOTA INFORMATIVĂ 

    la proiectul deciziei Consiliului raional  ”Cu privire la completarea anexei nr. 10 

la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017” 

 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  
 

Proiectul deciziei  ”Cu privire la completarea anexei nr. 10 la Decizia Consiliului 

raional nr.2/33 din 26 mai 2017”,  a fost elaborat de Secţia comunicare și relații publice 

în contextul continuării procesul de implementare a Programului de Dezvoltare a 

Centrelor de tineret pentru anii 2017-2022 și vine ca răspuns la necesitățile trasate în 

Strategia Națională de dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 de a crea un mecanism 

viabil de susținere financiară a Centrelor de tineret din partea autorităților publice care ar 

asigura funcționalitatea acestora și dezvoltarea serviciilor de tineret de informare, 

orientare, consiliere, educarea şi petrecerea timpului liber al tinerilor, în scopul pregătirii 

integrării sociale şi profesionale. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

     Proiectul prevede aprobarea completării anexei nr. 10, la Decizia Consiliului raional 

nr. 2/33 din 26 mai 2017 „Cu privire la organigrama și statele de personal ale  Aparatului 

președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din componența 

Consiliului raional Strășeni”,  cu o nouă poziție, Centrul Raional de Tineret Strășeni. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

 

     Cheltuielile legate de implementarea prezentului proiect de decizie vor fi efectuate din 

contul și în limita alocațiilor aprobate în acest scop în buget pentru anul 2018. 

 

 

IV. Impactul proiectului 

 

    Constituirea  Centrului Raional de Tineret Strășeni,  va duce la crearea unui climat 

favorabil tinerilor, avînd un impact major şi de perspectivă asupra tinerilor, deoarece 

vizează responsabilitatea acestora şi investirea, în calitate de cetăţeni activi, cu drepturi şi 

obligaţii depline, apţi de a decide şi de a dirija propria viaţă.  

 

V. Consultarea publică a proiectului 

 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional,  proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 

raional www.crstraseni.md la directoriul ”Transparenţa decizională”, secţiunea 

”Consultări publice ale proiectelor”. 

     Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi 

se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șef al Secției comunicare și relații publice                             Barbă Sergiu   


