
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                          

 

 

 

DECIZIE  nr. 1/ 
                                              din   15  februarie   2019                                   Proiect 

                                                                                                                    
 
Cu privire abrogarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 4/37 din 23 noiembrie 2018 
 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, în baza informației prezentate de Centrul 

Republican pentru Copii și Tineret din subordinea Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării al Republicii Moldova, examinînd nota informativă, Consiliul raional 

DECIDE: 

     1. Se  abrogă  Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 4/37 din 23 noiembrie 

2018 „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 2/26 din 

30 mai 2012”. 

          2. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința Centrul Republican 

pentru Copii și Tineret. 

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 

Direcția economie,                                                                              N. Sîrbu 

construcții și politici investiționale  

 



                                                Notă informativă 

 

la proiectul de decizie „Cu privire la abrogare Deciziei Consiliului raional nr. 4/37 din 23 

noiembrie  2018.” 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Serviciul juridic din cadrul Consiliului 

raional Strășeni. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul  deciziei ” Cu privire la abrogare Deciziei Consiliului raional nr. 4/37 din 23 

noiembrie  2018” a fost elaborat ca urmare a prezentării informației de Centrul Republican 

pentru Copii și Tineret,  subordonat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova.  

Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în menținerea unor 

relații de colaborare și neadmiterii imixtiunii în procesul de înregistrare a bunului de către 

autoritățile administrației publice centrale. 

3. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

4. 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, secretarul Consiliului raional, șeful Direcției economie, construcții și politici 

investiționale. 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. 

5. Constatările expertizei anticorupție 

În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea 

integrității 82/02017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.  

Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza 

corupția. 

6. Constatările expertizei juridice 

Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă, Legii nr. 436/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.100/2017 

cu privire la actele normative. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică 

legislativă. 

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Șef al  Serviciului juridic                                                              Malic Ion 


