
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 7/2
din  21  noiembrie  2019

Cu privire la constituirea comisiilor consultative 
de specialitate ale Consiliului raional

În temeiul art. 13 alin. (5)  din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică
locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  punctelor  8,  9,  10,  11,  16  din
Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale,
aprobat  prin  Legea  nr.  457/2003,  cu  modificările  ulterioare,  Deciziei  Consiliului
raional nr. 6/3 din 12  noiembrie 2019 ”Cu privire la inițierea constituirii comisiilor
consultative de specialitate”,  Consiliul raional DECIDE:

       1.  Se constituie 5 comisii consultative de specialitate  ale Consiliului raional   și
se aprobă componenţa lor  numerică, după cum urmează:

Comisia buget și finanțe                                                         - 7 membri
Comisia  economie, agricultură, industrie și infrastructură    - 7 membri
Comisia  educație, cultură, turism, tineret, sport                    - 7 membri
Comisia protecție socială, medicină                                       - 7 membri
Comisia   menținerea ordinii publice și drept                         - 5 membri.

     2.  Se aprobă componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale
Consiliului raional, după cum urmează:

Comisia buget și finanțe

Comisia  economie, agricultură, industrie și infrastructură



Comisia  educație, cultură, turism, tineret, sport

Comisia protecție socială, medicină  

Comisia   menținerea ordinii publice și drept

Preşedinte al şedinţei,                                                             

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                           Ion Malic



NOTA  INFORMATIVĂ 

         la proiectul  deciziei Consiliului raional   

„Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul   deciziei ”Cu  privire  la  constituirea  comisiilor  consultative  de  specialitate  ale
Consiliului  raional  ”  a  fost  elaborat  în  temeiul  Legii  nr.  436/2006  privind  administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că, după constituire
Consiliul  raional  ”formează  organele  sale  de  lucru  (fracțiuni  și  comisii  consultative  de
specialitate)  în  condițiile   Legii  nr.  457/2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  –  cadru
privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale”, pentru principalele domenii
de activitate.
În urma constituirii legale a Consiliului raional Strășeni în data de 12 noiembrie 2019, prin
Decizia  Consiliului  raional  nr.  6/3  din  12  noiembrie  2019  au  fost  stabilite  domeniile  de
activitate ale comisiilor de specialitate și s-a propus crearea a 5 comisii,   denumirea lor și
numărul de membri, urmînd ca componența nominală să fie aprobată ulterior.
În temeiul prevederilor pct. 10 al Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea
consiliilor  locale  și  raionale  ”Comisiile  de  specialitate  se  formează pe întreaga durată  de
activitate a consiliului. Membrii acestora pot fi numai consilierii”.
Punctul 11 al Regulamentului precitat prevede  ”Comisiile de specialitate sînt structuri de
lucru consultative ale consiliilor și sunt menite să asigure eficiența activității lor. Comisiile de
specialitate poartă răspundere în fața consiliului și sunt subordonate acestuia”.
Totodată punctul 16 din Regulamentul menționat stipulează că ”numărul locurilor care revin
fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se
stabileşte de către consiliul  raional, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului”. 
”Nominalizarea membrilor fiecărei  comisii  se face de fiecare fracţiune,  iar a consilierilor
independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi
domeniul de activitate a comisiei”.
Scopul și finalitățile urmărite prin prezentul proiect constau în asigurarea activității eficiente,
fortificarea eforturilor și implicarea tuturor actorilor în vederea asigurării respectării cadrului
legal privind procesul decizional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  de  decizie  cuprinde  partea  dispozitivă,  componența  numerică  și  nominală  a
comisiilor consultative de specialitate. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul  de decizie propus spre examinare nu necesită cheltuieli  suplimentare din bugetul
autorității publice locale de nivelul II. 
5. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în asigurarea respectării  prevederilor legislației în
vigoare precum și asigurarea transparentă a procesului decizional.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire la
actele  normative,  proiectul  de  decizie  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic  din  cadrul



Consiliului  raional  Strășeni,  secretarul  Consiliului  raional.  Totodată,  în  scopul  respectării
prevederilor Legii  nr.  239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul a fost
plasat  pe pagina web a Consiliului  raional  www.crstraseni.md, la  directoriul  Transparența
decizională, secțiunea Proiecte de decizii.
7. Constatările 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 normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 457/2003 pentru  aprobarea
Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
            

Șef al Serviciului juridic,
Malic Ion


