
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 8/
din  20  decembrie  2019

                                                                                   Proiect
Cu privire la modificarea unor decizii 
ale Consiliului raional 

În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  100/2017  cu  privire  la  actele  normative,  cu
modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

         1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 14/14.1
din 03 septembrie 2004 „Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe”,
după cum urmează:

- în punctul 1 Componenţa nominală a Comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe va avea
următorul cuprins:
          ”TAMACIUC Pavel    - preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei

                   USCATU Lucia         - specialist principal, Serviciul juridic,  secretarul  Comisiei
                 Membrii Comisiei:
  FISTICAN Mihail     -  arhitect-şef al raionului, Aparatul președintelui raionului
  BARAC Maria           - specialist în evaluare, Centrul Multifuncțional Strășeni, Oficiul 
                                        cadastral teritorial Străşeni
  GONȚA Tudor           - consilier raional
  ZAHARIA Vasile       - şef al Secţiei Situaţii Excepţionale Strășeni
  URSU Viorel              - specialist principal al Serviciului construcții din cadrul Direcției 
                                        economie, construcții și politici investiționale 
  RUSU Nina                 - secretar al Consiliului raional
  GUŢAN Gheorghe      - manager-șef al ÎM „Gospodăria comunală Strășeni” 
                                   
- punctul 4 va avea  următorul conţinut:

       „Controlul asupra executării  prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui
raionului (P. Tamaciuc)”.

       2.  Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 29/21 din
23  noiembrie  2006  „Cu  privire  la  aprobarea  fişelor  de  post  şi  Regulamentului  privind  atestarea
competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali şi lucrătorilor sociali”, după cum urmează:

- în punctul 2 Componenţa nominală a Comisiei de atestare a competenţelor profesionale ale
asistenţilor sociali şi lucrătorilor sociali va avea următorul cuprins:

                ”ANGHEL Veaceslav                - vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei
RUSU Liliana                           -  specialist principal (resurse umane), secretar al Comisiei

Membrii Comisiei:
                 COBZAC Cleopatra                 -  șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei
                 COBILEANSCHI Carolina      - specialist principal al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie

                                                    a familiei
                  STAMATI Natalia                    - șef al Serviciului asistență comunitară pe lîngă Direcția 

                                                     asistenţă socială şi protecţie a familiei”
- punctul 4 se substituie cu următorul conţinut:

       „Controlul asupra executării  prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui
raionului (P. Tamaciuc)”.



     3. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 4/13 din 15
august 2008 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru acordarea ajutoarelor financiare din Fondul de
rezervă al Consiliului raional şi aprobarea componenţei ei nominale”, după cum urmează:

- punctul 1, după cuvintele „ următoarea componenţă nominală:” va avea următorul cuprins:

          ”TAMACIUC Pavel,          preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei
            CALMÎȘ Victoria,           specialist principal, Direcţia finanţe, secretar al Comisiei    

                      Membrii Comisiei:
            POPA Mihail,                 consilier raional 
            BOTNARU Sergiu,         consilier raional
            ȚAPU Ion,                      consilier raional
            URSU Ion,                     consilier raional
            FILIP Petru,                    consilier raional
            IOVU Elisaveta,             consilier raional
            MANOLI Vera,              șef al Direcției finanțe

                   CEAGLEI Olga,             director interimar al Instituţiei Medico-Sanitară Publică Spitalul  raional
Străşeni

                  APOSTOL-SCHIRLIU 
         Sevastiana,                      șef al Serviciului construcții din cadrul Direcției economie, construcții

și politici investiționale.” 
 punctul 4 se substituie cu următorul cuprins:

       „Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  Comisiei
consultative de specialitate finanțe și buget”.

    4. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 2/19 din 22
mai 2009 „Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”, după cum
urmează:

 în punctul 1 „Componenţa nominală a Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” se
substituie cu următorul cuprins:

TAMACIUC Pavel                 -  preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei
ISPAS Tatiana                        -  specialist principal, Serviciul juridic, secretarul  Comisiei
   Membrii Comisiei:

                COTOROBAI Ion                   -  consilier raional
                POPA Mihail                           - consilier raional
                VAPNIȘEN Andrei                 - consilier raional

FILIP Petru                             -  consilier raional
ROBU Nicolae                        -  consilier raional
TABACARU Valeriu             -  consilier raional
SÎRBU Nicolae                        -  şef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
PEREU Anatolie                      - registrator șef, Serviciul Cadastral Teritorial Strășeni, 
                                                    Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”
TABACARU Anatol               - inspector principal, Direcția deservire fiscală Strășeni.”

 punctul 4 se substituie cu următorul cuprins:
       „Controlul asupra executării  prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui

raionului (P. Tamaciuc).”.

     5. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 4/25 din
19 august 2010 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei
învăţămînt şi Regulamentului de funcţionare”, după cum urmează:

- în  punctul  1,  alineatul  întîi,  Componența  nominală  a  Consiliului  consultativ  al  Direcției
învățămînt, va avea următorul cuprins:

             ” CERTAN  Iulia,              şef al Direcţiei învăţămînt,  preşedinte al Consiliului
                COTELEA Eudochia,     specialist principal, secretar al Consiliului
                IONIŢĂ Constantin,       consilier raional
                CELACUȘ Valentina,    primar al satului Dolna
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                PALADI Mihai,              preşedinte al  Consiliului interramural al sindicatelor 
                TROIAN Tatiana,           director al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Strășeni
                COZMULICI Viorica,   director al Grădiniţei de copii nr. 2, mun.  Străşeni
                JEREGH Ala,                   învăţătoare,  Gimnaziul „ Mihai Viteazul”, mun. Străşeni
                STAVER Irina,                 părinte” 

        
   -  punctul 4 va avea următorul cuprins:    
         „Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui

raionului (L. Rusnac)”.    

     6. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 1/12 din 26
februarie  2016  ”Cu  privire  la  instituirea  Comisiei  pentru  protecția  copilului  aflat  în  dificultate  și
aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acesteia”

- în punctul 1 Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate, va avea următorul cuprins:
”ANGHEL Veaceslav                           - vicepreședinte al raionului, președintele Comisiei
  JEREGHI Tatiana                                - specialist principal, secretar al Comisiei
  BORDIAN Rodica                              -  medic, IMSP Centrul de Sănătate Strășeni
  BICTAGHIROV Tatiana                     - șef al Serviciului asistență psihopedagogică
  MORARU  Valentina                          - specialist coordonator al Direcției învățămînt
  BOLIGARI Alexandra                        - președinte al Asociației Obștești ”Prometeu”
  RĂBDĂU Petru                                   - primar al comunei Rădeni
  MANOLI Maria                                   - primar al satului Zubrești”.

     7.  Se stabileşte  că  în  cazul  eliberării  din  funcţiile  deţinute  a  persoanelor  din  componenţa
comisiilor  atribuţiile  lor  în  cadrul  comisiilor  respective  vor  fi  exercitate  de  persoanele  nou-
desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi decizii a Consiliului raional.

    8.  Se abrogă:
     - Decizia Consiliului raional nr. 32/3 din 22 februarie 2007 ”Cu privire la crearea Consiliului 
coordonator de selectare și susținere a elevilor dotați și aprobarea Regulamentului”
     - Decizia Consiliului raional nr. 6/7 din 25 august 2015 „Cu privire la modificarea unor decizii ale 
consiliului raional”
     - Decizia Consiliului raional nr. 3/12 din 24 mai 2019 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional nr. 2/19 din 22 mai 2009”. 
     9.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (P. 
Tamaciuc).
     10. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.                 

Președinte al ședinței,      

Contrasemnat: 
Secretarul Consiliului raional,                                                              Nina RUSU             

Avizat: 

Serviciul juridic                                              I. Malic   
Vicepreședintele raionului                             V. Anghel
Vicepreședintele raionului                              L. Rusnac
Direcția finanțe                                               V. Manoli
Direcția învățămînt                                         Iu. Certan
Direcția economie,
construcții și politici
investiționale                                                   N. Sîrbu
Direcția asistență socială       
și protecție a familiei                                                   C. Cobzac



Notă informativă
la proiectul de decizie  „Cu privire la modificarea unor  decizii ale Consiliului raional”

 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Serviciul  juridic,  subdiviziune a  Consiliului  raional,  șefii  direcțiilor  din subordinea
Consiliului raional.  
II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea  proiectului  deciziei  ”Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului
raional”  a  fost  elaborat  la  solicitarea  șefilor  direcțiilor   privind  excluderea  din
componența  comisiilor  indicate  în  proiectul  de  decizie  a   membrilor  care  au  fost
eliberați din funcțiile deținute.
 III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  modificarea  unor  decizii  ale  Consiliului  raional”
prezintă  un act legal  pentru  efectuarea  modificărilor  respective. 
IV. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul  se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative. Prin  adoptarea  deciziei
respective, vor fi  abrogate   3 decizii  ale Consiliului raional, care sunt indicate în
punctul 8 al proiectului.  
VI.  Avizarea şi 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,
vicepreședinții  raionului,  Direcția  finanțe,  Direcția  învățămînt,  Direcția  asistență
socială  și  protecție  a  familiei,   secretarul  Consiliului  raional.  În  scopul  respectării
prevederilor  Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a
fost  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor.
VII. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.
(3) din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de
către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi  exclude orice element  care ar
favoriza corupţia. 
VIII. Constatările expertizei juridice 
În temeiul  art.  37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  proiectul
deciziei   a  fost  expus expertizei  juridice de către Serviciul juridic,  subdiviziune a
Consiliului raional. Proiectul de decizie corespunde  ca structură, conţinut   şi   nu
contravine  legislației.

Proiectul  deciziei  se prezintă comisiei  consultative de specialitate  pentru avizare şi
propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al   Serviciului juridic,                                       Ion MALIC 

http://www.crstraseni.md/

