
                                           NOTA INFORMATIVĂ 
                               la proiectul deciziei Consiliului raional 

 „Cu privire la modificarea unor anexe la Decizia Consiliului raional 
 nr. 2/33 din 26 mai 2017” 

  
    I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
În scopul sporirii eficienței activității autorității publice, asigurării în mod calitativ, 
uniform și echitabil buna funcționare și deservire cu transport a Aparatului 
președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea 
Consiliului raional Strășeni, în conformitate cu: 

- prevederile Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  

- în temeiul art.16 din Legea nr.131-XVI din 07 iunie 2007 privind siguranța 
traficului rutier, cu modificările și completările ulterioare,  

- Planul național de acțiuni pentru implementarea reformei structurale în 
educație aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 05 iulie 2011,  

- întru executarea prevederilor Regulamentului cu privire la transportarea 
elevilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 30 octombrie 2014,  

în organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, 
direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional se vor 
opera modificări în sensul creării Serviciului transport și gospodăria drumurilor. 

         II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Serviciul transport și gospodăria drumurilor, cu un efectiv total de 19,5 unități,  va 
fi instituit pe lîngă Aparatul președintelui raionului. În efectivul de personal ale 
serviciului nominalizat vor fi incluse unitățile de șofer existente în subdiviziunile 
din subordinea Consiliului raional Strășeni, cu excluderea acestora în felul 
următor:  

- din Serviciul auxiliar de pe lîngă Aparatul președintelui raionului – 4 unități; 
- din Direcția finanțe – 1 unitate; 
- din Serviciul management al curriculumului și formarea profesională din 

cadrul Direcției învățămînt  – 1 unitate; 
- din Serviciul transport școlar din cadrul Direcției învățămînt – 9 unități; 
- din Serviciul de asistență psihopedagogică din cadrul Direcției învățămînt  – 

1 unitate; 
- din Serviciile de îngrijire socială la domiciliu din cadrul Direcției asistență 

socială și protecție a familiei – 2 unități. 
Totodată, vor fi create două funcții noi – 1 unitate șef Serviciu transport și 0,5 
unitate medic. 
    

III. Fundamentarea economico-financiară 
Cheltuielile legate implementarea prezentului proiect vor fi efectuate din contul 

și în limita alocațiilor aprobate în acest scop în buget pentru anul 2018. Cheltuielile  
suplimentare vor fi doar pentru salarizarea funcțiilor noi instituite (1,5 unități). 

 



 
IV. Impactul proiectului 
Proiectul va asigura transparența organizării și funcționării Serviciului transport 

și gospodăria drumurilor, va spori calitatea serviciilor de transport prestate, 
profesionalismul şi responsabilitatea conducătorilor auto. 

 
V. 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 Strășeni 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. 
 

 

Secrieru Drăgălina, specialist principal  (cu atribuții în resurse umane),                  

în Aparatul președintelui raionului           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




