
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                                                        

DECIZIE  nr.  1/
din 05 februarie 2021

Cu privire la transfer în funcţie publică de conducere                                  Proiect

        În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. art. 48 al Legii nr. 158/2008 cu
privire  la  func ia  publică  i  statutul  func ionarului  public,  cu  modificările  iț ș ț ș
completările  ulterioare,  Deciziei  Consiliului  raional  Stră eni  nr.  5/18  din  08ș
septembrie  2020  „Cu  privire  la  organigrama  i  statele  de  personal  ale  aparatuluiș
pre edintelui  raionului,  direc iilor  i  altor  subdiviziuni  din  subordinea  Consiliuluiș ț ș
raional Stră eni”, Statului de personal avizat de către Cancelaria de Stat a Republiciiș
Moldova, Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 12-P din 11 ianuarie 2021 „Cu privire
la  preavizarea  funcţionarului  public”,  în  baza  cererii  personale,  examinînd  nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

1.  Se  transferă  dl  Sîrbu  Nicolae,  din  funcţia  de  ef  al  Direc iei  economie,ș ț
construc ii i politici investi ionale în func ia publică de conducere de şef al Direcţieiț ș ț ț
economie şi infrastructură.

2.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama
pre edintelui raionului (P. Tamaciuc).     ș

3. 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
Specialist principal,
Serviciul resurse umane                             N. Stati
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NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional

                       „Cu privire la transfer în funcţie publică de conducere”

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Specialistul principal, Serviciul resurse umane, Serviciul juridic subdiviziune a  Consiliului raional. 
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul   deciziei „Cu  privire  la  transfer  în  funcţie  publică  de  conducere”  a  fost  elaborat  în
conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administra ia publică locală, cuț
modificările i completările ulterioare şi Legea nr. 158/2008 cu privire la func ia publică i statutulș ț ș
func ionarului public, cu modificările i completările ulterioare.ț ș
Potrivit art. 48 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 cu privire la func ia publică i statutul func ionaruluiț ș ț
public:  „Transferul  funcţionarilor  publici  numiţi  în funcţie,  poate  avea loc între autorităţi  publice
distincte  sau,  ca  modalitate  a  modificării  raporturilor  de  serviciu,  în  cadrul  aceleiaşi  autorităţi
publice.”
Potrivit art. 48 alin. (2) din aceeaşi lege: „Transferul se face în interesul serviciului sau la cererea
funcţionarului public.”
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectul  de  decizie  cuprinde  partea  decizională  precum  i   sorgintea  juridică  de  solu ionare  aș ț
procedurii administrative.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie  nu prevede alocări suplimentare din bugetul raional.
5. Modul de înсоrроrаrе аl actului în cadrul normativ in vigoare 
Proiectul de decizie se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare.
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la acteleș
normative, proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional
Stră eni, specialistul principal, Serviciul resurse umane, secretarul Consiliului raional. ș
Totodată,  în  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparen a  în  procesulț
decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional  www.crstraseni.md, la directoriul
Transparen a decizională, sec iunea Proiecte de decizii.ț ț
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.  28  din Legea integrită iiț
nr.  82/2017,  proiectul  a  fost  supus  expertizei  anticorup ie  de  către  autor.  Pț roiectul  de  decizie
corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordan ă cu Codul Administrativ al Republicii Moldova, Legeaț
nr. 436/2006 privind administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare i Legeaț ș ș
nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț

Prin  urmare,  proiectul  deciziei  se  prezintă  Comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
            
             
           ef al Serviciului juridic                                                            Malic IonȘ


