
     REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                              

                                                      DECIZIE nr. 6/
din  30 octombrie  2020                                                                             

 Proiect
                                                
Cu privire la scutirea de plata chiriei

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală,  cu modificările și  completările ulterioare, Hotărârii
Parlamentului Republicii Moldova nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență,
Dispoziției Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din
18.03.2020,  Ordinelor  Ministerului  Educației,  Culturii  și  Cercetării,  nr.  292 din
10.03.2020,  nr.  377  din  25.03.2020,  luând  în  considerație  demersul  Societății
Private  pe  Acțiuni  ”PONTEM”,  examinând  nota  informativă,  Consiliul  raional
DECIDE:

1.  Se  scutește  Societatea  Privată  pe  Acțiuni  ”PONTEM”  de  plata  chiriei
încăperilor și utilajului tehnic transmis în locațiune, în cuantum de 201320,24 lei
(Eco 142320), pentru perioada 17 martie – 31 mai 2020.  

2.  Se  pune  în  sarcina  Serviciului  juridic  perfectarea  acordurilor  adiționale
privind scutirea de plata chiriei la contractele de locațiune încheiate între Direcția
învățământ și Societatea Privată pe Acțiuni ”PONTEM”.
     3.  Se  împuternicește  șeful  Direcției  învățământ  (I.  Certan)  să  semneze
acordurile adiționale la contractele de locațiune menționate.

4.  Se  pune  în  seama  contabilului-șef  al  Direcției  învățământ  (Z.  Oprea)
efectuarea scutirii nominalizate.

 5.  Se  desemnează  responsabil  de  controlul  executării  prevederilor  prezentei
decizii  preşedintele raionului (P. Tamaciuc).   
      6. 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
Vicepreședinte al raionului                                I. Ursu
Direcția finanțe                                                  V. Manoli 
Direcția învățământ                                             I. Certan



NOTA  INFORMATIVĂ 
la proiectul  deciziei Consiliului raional ”Cu privire la scutirea de plata chiriei”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
   Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni în colaborare cu Direcția învățământ.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei ”Cu privire la scutirea de plata chiriei”  a fost elaborat în conformitate cu prevederile
art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală care stipulează că ”consiliul raional
decide,  în  condiţiile  legii,  în  privinţa  actelor  juridice  de  administrare  privind  bunurile  domeniului
public al raionului, precum şi serviciile publice de interes raional”.
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în baza demersului Societății Private pe Acțiuni ”PONTEM”,
ca  urmare  a  suspendării  procesului  educațional  din  instituțiile  de  învățământ  publice  și  private  în
legătură cu evoluția situației epidemiologice din țară. 
Scopul  și  finalitățile  urmărite  a  prezentului  proiect  de  decizie  constau  în  menținerea  relațiilor  de
colaborare cu agentul economic responsabil de implementarea proiectului pilot de alimentație a copiilor
în instituțiile de educație timpurie, primar, gimnazial și liceal din raion.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie cuprinde partea dispozitivă,  perioada și cuantumul sumei ce se propune spre scutire
pentru chiria încăperilor transmise în locațiune.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  proiectului va suporta cheltuieli în sensul neîncasării sumelor pentru plata chiriei pentru
perioada 17 martie - 31 mai 2020. 
5. Modul de înсоrроrаrе а actului în cadrul normativ in vigoare 
Proiectul  de  decizie  se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative  în  vigoare  și  nu  necesită
abrogarea/mоdifiсаrеа altor decizii.
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, vicepreședintele raionului, Direcția finanțe, Direcția învățământ, 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 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. 100/2017 cu privire la actele normative .
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
 
 Prin  urmare,  proiectul  deciziei  se  prezintă  Comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
            

Șeful  Serviciului juridic                                        Ion MALIC 
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