
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

DECIZIE nr. 9/1 

din 31 decembrie  2021 

 

                                                                                                                       

Cu privire la alegerea 

 președintelui raionului 

 

În temeiul art. 43 alin.(1) lit. k), art. 46,  art. 49 din  Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, 

examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se alege domnul _________________, în funcție de președinte al raionului 

Strășeni. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul  de stat al 

actelor locale. 

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                    

 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                      Nina  RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la alegerea președintelui raionului” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Serviciul juridic. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul  deciziei „Cu privire la alegerea președintelui raionului” a fost elaborat în baza art. 43, 

art. 46, art. 49 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, care stipulează: „(1) Consiliul raional alege preşedintele raionului, la 

propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În 

cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 

8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea 

repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în 

termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales 

candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.”.  

Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în respectarea cadrului 

legal și asigurarea instituției cu conducător. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul de decizie cuprinde sorgintea juridică, care asigură punerea în aplicare a prevederilor 

nominalizate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

La implementarea prezentului proiect vor fi utilizate mijloace financiare alocate în acest sens. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul deciziei se încorporează în sistemul de acte normative și nu necesită abrogarea altor 

decizii ale Consiliului raional. 

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,  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 Consultări publice ale proiectelor. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) al Legii 

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. 435/2006 cu privire la 

descentralizarea administrativă, Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție 

de demnitate publică și Legea nr. 768/2000 cu privire la statutul alesului local. 

Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 Serviciul juridic                                                                                

 


