
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
                   

                                                       DECIZIE nr. 8/
                          din   18  decembrie  2020                                   

Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional  nr. 1/5 din 31 martie 2015

     În temeiul prevederilor articolelor art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi  completările ulterioare,  Legii nr.
100/2017 cu privire  la  actele  normative,  examinînd nota  informativă,  Consiliul
raional DECIDE:

      1. Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 
2015 „Cu privire la  aprobarea Programului de transport rutier raional Străşeni şi 
instituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin 
servicii regulate”,  după cum urmează:
- Anexa nr. 2  „COMPONENŢA  NOMINALĂ  a  Comisiei privind organizarea 
transportului rutier de persoane prin servicii regulate” se substituie cu un nou 
conţinut (se anexează).
     4. 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

AVIZAT:

Serviciul juridic                                            I. Malic

Vicepreședintele raionului                            V. Croitor



                                                                                                         Modificată

                                                                                          prin Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                                          nr. 8/      din  18 decembrie  2020       

                                                                                                      

                                                                                                                 Anexa   nr. 2

                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                              nr. 1/5 din 31 martie 2015

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate

TAMACIUC  Pavel         - preşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei

CROITOR  Vladislav    - vicepreşedinte al raionului, vicepreşedinte al Comisiei

ISPAS Tatiana              - specialist principal Serviciul juridic, secretar al Comisiei

SÎRBU Nicolae                 - șef al Direcţiei economie, construcţii şi politici 

                                           investiţionale

HEDEA Rodion                - șef al Serviciului transport şi gospodăria drumurilor

                                            pe lîngă  Aparatul preşedintelui raionului 

BUDU  Valentin               - inginer, Serviciul transport și gospodăria drumurilor

                                          pe lîngă  Aparatul preşedintelui raionului

DODON Alexandru          - director interimar al S.A. „Drumuri Străşeni”

MALIC  Ghenadie               -  comisar al  Inspectoratului de Poliţie Străşeni

Reprezentantul Direcţiei deservire fiscală Străşeni.  

                                          



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional 

nr. 1/5 din 31 martie  2015”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic din subordine Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
În conformitate cu Codul Transporturilor rutiere al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 150
din  17.  07.2014,   articolul  12,  alin.  1  prevede:   „În  scopul  exercitării  funcţiilor  prevăzute  în
prezentul cod, consiliile locale, municipale şi raionale vor crea, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, comisii privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate şi vor
aproba regulamentele de funcţionare a acestora în conformitate cu prevederile prezentului cod şi
ale altor acte normative. Adoptarea deciziilor privind organizarea transportului rutier de persoane
prin  servicii  regulate  poate  fi  pusă  în  sarcina  comisiilor  respective,  în  conformitate  cu
regulamentele de funcţionare a lor, sau aceste decizii vor necesita aprobarea de către consilii, în
dependenţă de atribuţiile delegate comisiilor respective de către consilii”.
Prezentul  proiect  a fost  elaborat  în  scopul  eficientizării   activității   Comisiei  de  organizare a
transportului rutier de persoane prin servicii regulate.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
În proiectul în cauză se operează modificări în Anexa nr. 2 prin care se actualizează componența
nominală a Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli financiare.
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6.  Avizarea și 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 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional 
nr.  1/5  din  31 martie  2015” a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  vicepreședintele  raionului,
secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este plasat  pe pagina web oficială  a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7.  Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017, expertiza anticorupție a fost efectuată de către Aparatul
președintelui raionului. Proiectul nu conține reglementări ce ar favoriza corupția. 
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul   a fost expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei
este în concordanță cu  Codul Transporturilor rutiere al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.
150/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

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

Șeful serviciului juridic                                                   Ion  MALIC


