
 

 

NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire activitatea Casei raionale  

cultură în perioada  primului semestru 2017” 

 
 

I.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

        Proiectul  deciziei  „Cu privire la activitatea Casei raionale cultură în 

perioada  primului semestru 2017”  a fost elaborat de Secţia cultură, turism, 

tineret şi sport ca urmare a necesităţii de monitorizare a activităţii instituţiei 

nominalizate în scopul asigurării managementului organizaţional, sporirii eficienţei 

maxime a funcţionării acesteia.  În rezultatul examinării   activităţii Casei raionale 

cultură  apare necesitatea modernizării unor servicii culturale, prestate de această 

instituție, în scopul valorificării  şi promovării potenţialului cultural şi  de 

agrement. 

   Îmbunătăţirea  activităţii instituţiei nominalizate  ar duce la stabilirea de noi 

metode şi căi motivaţionale de atragere a populaţiei de diferite vîrste, etnii,  stări 

sociale în rîndurile beneficiarilor  actului cultural.  În acest context propunem 

reorganizarea  Casei raionale cultură în Centrul  raional de Cultură şi Tineret . 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul stabilește  sarcini pentru a fi îndeplinite de către managerul instituției: 

- revitalizarea activităţii  în  misiunea de schimbare şi îmbunătăţire a 

managementului cultural în cadrul instituţiei date; 

- în planificarea bugetară pentru anul 2018 să se prevadă mijloace financiare 

pentru reparaţia balconului; 

- utilizarea raţională şi eficientă a finanţelor publice; 

- sporirea disciplinei muncii angajaţilor instituţiei date.  

III. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate pentru    anul 2017 în 

bugetul Casei Raionale  Cultură Străşeni 



 IV. Impactul proiectului 

      Proiectul va avea un impact semnificativ în reorganizarea activităţii   instituţiei 

date şi  va fi un suport considerabil pentru acordarea ajutorului metodologic tuturor 

instituţiilor de cultură  şi tineret din raion.               

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare şi actelor administrative a autorităţii  

   Ca  urmare a implementării propunerii de reorganizare a Casei Raionale Cultură 

în Centrul  raional de Cultură şi Tineret   va fi necesar elaborarea unui proiect de 

decizie  privind prolema abordată. 

 VI. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice ale proiectelor 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
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tineret şi sport                                                        Vera SCHIRLIU 
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