PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

DECIZIE nr. 5/
din 21 decembrie 2018
PROIECT
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
și a Planului local de acțiuni privind re(integrarea)
cetățenilor reîntorși de peste hotare
În scopul implementării la nivel local a Mecanismului interinstituțional de
referire pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste
hotare, în conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din
28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, art. 5 al Legii 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind
descentralizarea administrativă, Hotărârii Guvernului nr. 724 din 08 septembrie
2017, privind aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind
(re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare și a
Hotărârii Guvernului nr. 725 din 08 septembrie 2017 cu privire la Mecanismul de
coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării,
examinînd nota informativă, Consiliul raional Strășeni DECIDE:
1. Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul raional Strășeni, Agenția
Teritorială a Companiei de Asigurări în Medicină și Agenția Teritorială pentru
Ocuparea Forței de Muncă, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă Planul local de acțiuni pentru anii 2019-2020 privind
(re)integrarea cetățenilor reîntorși de peste hotare, conform anexei nr. 2.
3. Se aprobă componența nominală a Comitetului la nivel local, conform
anexei nr. 3.
4. Se împuternicește Președintele raionului Strășeni cu dreptul de a semna
Acordul de colaborare.
5. Responsabil pentru executarea prezentei deciziei, se desemnează
vicepreședintele raionului (I. Ursu).
6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al
actelor locale.
Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat,
Secretar al Consiliului raional,
Avizat:
Serviciul juridic
Vicepreședinte al raionului
Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă
Agenția Teritorială a Companiei de Asigurări în Medicină

_______________
Nina RUSU
I. Malic
I. Ursu
G. Rodideal
P. Pocinoc

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 5/
din 21 decembrie 20 18

Acord de Colaborare
între
-

CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI,
AGENȚIA TERITORIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ,
AGENŢIA TERITORIALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ,
cu privire la
implementarea la nivel local a Mecanismului interinstituțional de referire
pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare

Consiliul Raional Strășeni, Agenția Teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Strășeni, denumite în continuare Părți au intenția de a semna
acest Acord de colaborare în scopul implementării Mecanismului interinstituțional de referire pentru
(re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare, la nivel local.
Mecanismul interinstituțional de referire pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorşi
de peste hotare este elaborat în temeiul Hotărârii Nr. 724 din 08 septembrie 2017 privind aprobarea
Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi
de peste hotare și a Hotărârii Guvernului Nr.725 din 08 septembrie 2017 cu privire la Mecanismul de
coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.
Întrucât, Părțile Acordului de colaborare:
ÎMPĂRTĂŞESC o viziune comună privind importanţa dezvoltării serviciilor locale pentru (re)integrarea
cetăţenilor Republicii Moldova care se reîntorc de peste hotare şi consolidării capacităţii instituţiilor
relevante, la nivel local;
ÎNŢELEG necesităţile cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare şi a familiilor acestora în
procesul de (re)integrare economică şi socială, în asigurarea accesului la informaţii şi servicii de calitate
în domeniile de sănătate, ocuparea forţei de muncă şi protecţie socială, recunoaşterii calificărilor obţinute
peste hotare, integrării copiilor și tinerilor în instituţiile de învăţămînt, alte servicii la nivel local;
RECUNOSC că au o responsabilitate comună de a coopera și oferi suport cetățenilor Republicii
Moldova reîntorși de peste hotare şi a familiilor acestora în procesul de (re)integrare economică şi
socială, în asigurarea accesului la informații şi servicii publice de calitate în domeniile de sănătate,
ocuparea forței de muncă și protecție socială, recunoașterii calificărilor obținute peste hotare, integrării
copiilor în instituțiile de învățământ, alte servicii la nivel local.
Părțile au convenit să colaboreze după cum urmează:
ARTICOLUL I

CONDIŢII GENERALE
1.1 Scopul acestui Acord constă în crearea unui cadru legal de colaborare între principalii actori locali
participanți în procesul de (re)integrare a cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, pentru
implementarea Mecanismului interinstituțional de referire pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii
Moldova reîntorşi de peste hotare.
1.2 Mecanismul interinstituțional de referire pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova
reîntorşi de peste hotare (în continuare MIR), are drept obiectiv să răspundă la necesităţile cetățenilor
Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare în procesul de reintegrare prin dezvoltarea colaborării dintre
instituţiile publice locale și autorităţile publice locale de nivelul II.
1.3 Toate instituțiile locale vor coopera și contribui la implementarea MIR, în limita mandatului lor,
pentru a asigura și facilita un proces complet și eficient de (re)integrare a cetățenilor Republicii Moldova
reîntorși de peste hotare, precum și informaţii, servicii și referirea acestora către serviciile publice
relevante, luând în considerație necesităţile specifice ale fiecăruia.
1.4 Fiecare instituție locală va desemna o persoană responsabilă de facilitare a (re)integrării cetățenilor
Republicii Moldova reîntorși de peste hotare. Această persoană va fi responsabilă pe problemele
referitoare la migrație, conform deciziei conducerii din fiecare instituție, în baza Mecanismului de
coordonare şi implementare a politicii de stat în domeniul diasporei, migraţiei şi dezvoltării de către
autorităţile publice centrale şi locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725 din 08 septembrie 2017 .
1.5 Toate instituțiile locale, Părți la acest Acord de colaborare, vor prezenta instituției de la nivel central,
în subordinea căreia se află, de 2 ori pe an (până la 5 ianuarie şi până la 5 iulie), informații despre
acțiunile întreprinse pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare.
1.6 Coordonarea activităților și întîlnirilor periodice de două ori pe an va fi realizată în parteneriat cu
celelalte instituții parte la prezentul Acord de colaborare, în baza Hotărîrii Guvernului nr.725 din 08
septembrie 2017, de către Vicepreședinte pe probleme sociale din cadrul Consiliului raional, iar în lipsa
acestuia va fi desemnată altă persoană responsabilă.
1.7 Părţile vor asigura cooperarea și referirea reciprocă a cetățeanului reîntors de peste hotare, în temeiul
pct.5 Persoanele responsabile desemnate în grupurile de lucru la nivel tehnic, alin. (1) al Mecanismului
de coordonare şi implementare a politicii de stat în domeniul diasporei, migraţiei şi dezvoltării de către
autorităţile publice centrale şi locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.725 din 08 septembrie 2017.

ARTICOLUL II
RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
2.1 Întru executarea prezentului Acord de colaborare, Părțile vor avea următoarele responsabilități
generale:
a) cooperarea la nivel local între diferite instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale în scopul
(re)integrării cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare.
b) cooperarea cu ministerele de resort şi alte autorităţi centrale şi locale cu scopul de a oferi suportul necesar
în procesul de reintegrare cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare.

c) facilitarea fluxului de informaţie cu privire la serviciile prestate pentru cetăţenii Republicii Moldova
reîntorşi de peste hotare de la autoritățile publice locale de nivelul II la autoritățile publice locale de
nivelul I.
d) participarea la consultaţiile la nivel local, precum şi la nivel naţional privind (re)integrarea cetăţenilor
Republicii Moldova care se reîntorc de peste hotare.
e) monitorizarea activităţilor desfăşurate la nivel local în scopul reintegrării cetăţenilor Republicii Moldova
reîntorşi de peste hotare şi oferirea recomandărilor pentru îmbunătăţirea procesului de reintegrare a celor
care se reîntorc de peste hotare.
Întru executarea prezentului Acord, Părțile vor avea următoarele responsabilități specifice:
2.2. Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă
2.2.1 Înregistrarea și identificarea necesităţilor privind integrarea în cîmpul muncii a cetăţenilor
Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare, care apelează la AOFM, referă, după caz, cetățenii reîntorși
de peste hotare către alte instituții care prestează servicii la nivel local în baza necesităților identificate.
2.2.3 Oferirea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare înregistrați la AOFM serviciilor și
implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă în baza necesităţilor individuale identificate în limita
competențelor.
2.3. Consiliul Raional
2.3.1 Asigurarea colaborării la nivel local între diferite instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale
în scopul reintegrării cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare.
2.4. Direcția Învățământ
2.4.1 Oferirea serviciilor de informare şi a suportului necesar în procesul de reintegrare a copiilor şi
tinerilor reîntorşi de peste hotare în instituţiile de învăţământ.
2.4.2 Coordonarea cu instituţiile de învăţământ a acţiunilor pentru reintegrarea copiilor şi tinerilor
reîntorşi de peste hotare în instituţiile de învăţământ (ore de limba română, servicii psihologice etc.).
2.4.3 Oferirea în colaborare cu alte instituţii a serviciilor de recunoaştere a calificărilor obţinute peste
hotare.
2.5. Direcția Economie, Construcții și Politici Investiționale
2.6.1 Oferirea consultaţiilor privind procedura de demarare a unei afaceri, inclusiv referirea spre alte
instituţii existente la nivel local şi naţional care oferă servicii în acest domeniu.
2.6.2 Coordonarea cu instituţiile din domeniu a problemelor cu care se confruntă cetăţenii Republicii
Moldova reîntorşi de peste hotare în deschiderea afacerilor.

2.6. Direcţia Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei
2.7.1 Oferirea serviciilor de consultanţă pentru cetăţenii Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare cu
privire la prestaţiile sociale existente şi serviciile sociale existente la nivel de raion.
2.7. Centrele de Sănătate

2.5.1 Oferirea serviciilor de informare privind accesarea serviciilor medicale, a poliţei de asigurare
medicală.
2.5.2 Coordonarea cu instituţiile medicale a problemelor cu care se confruntă cetăţenii Republicii
Moldova reîntorşi de peste hotare şi membrii familiilor acestora în accesarea serviciilor medicale.
2.8 Agenția Teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
2.8.1 Oferirea serviciilor de consultanță pentru cetățenii Republicii Moldova reîntorși de peste hotare cu
privire la integrarea în categoriile de persoane asigurate, dreptul de a beneficia din contul fondurilor
AOAM de serviciile medicale incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală,
accesate în conformitate cu prevederile Normelor metodologice.
ARTICOLUL III
DISPOZIȚIILE FINALE
3.1 Toate instituțiile menționate vor asigura prestarea serviciilor publice cetățenilor Republicii Moldova
reîntorși de peste hotare, precum și referirea acestora, cu respectarea principiilor drepturilor omului și
egalității de gen.
3.2 Prezentul Acord de Colaborarea se încheie pe o durată nedeterminată, care intră în vigoare la data
semnării.
3.3 Disputele cu privire la interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor prezentului Acord se vor soluţiona pe
cale amiabilă între Părţi.
3.4 Modificarea sau încetarea prezentului Acord se va face numai din motive obiective şi întemeiate, la
propunerea oricărei dintre Părți, prin acord de voință sau/și negocieri.
3.5 Acordul de Colaborare încetează la inițiativa unei sau tuturor Părților, în mod benevol, cu preavizul în
scris, depus cu cel puțin 30 de zile calendaristice, întru informarea celorlalte Părți.

Consiliul raional Strășeni
reprezentat prin
președintele raionului,
Popa Mihail

Agenția Teritorială
a Companiei Naționale
de Asigurări în Medicină
Pocinoc Petru

Agenţia Teritorială
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
Rodideal Galina

————————
L.Ș.

—————————
L.Ș.

————————
L.Ș.

________________
Data semnării

__________________

________________

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr.5/ din 21 decembrie 2018
PLAN
local de acțiuni privind (re)integrarea cetăţenilor reîntorşi de peste hotare pentru anii 2019-2020

Acţiuni

Subacţiuni

Termen
de realizare

Instituţii responsabile

1

2

3

4

Parteneri

5

Costuri
estimate și
surse de
finanțare
(lei)
6

Indicatori
de progres
7

OBIECTIVUL 1. Consolidarea cadrului instituțional de informare și promovare a (re)integrării cetățenilor raionului Strășeni reîntorși de peste hotare
1.1. Acordarea suportului
1.1.1. Organizarea activităților
2019- 2020
Consiliul raional Strășeni,
Organizații obștești În limita
Număr de activități
informațional și consolidarea de informare la nivel local
Direcția învățământ,
locale,
bugetului
organizate; număr de
capacităților instituționale
privind avantajele reîntoarcerii
Direcția Asistență Socială și
ONG-uri
aprobat
materiale elaborate și
ale actorilor relevanți
și posibilitățile de reintegrare:
Protecție a Familiei,
distribuite
oportunități de angajare în
Agenția Teritorială pentru
câmpul muncii, oferte
Ocuparea Forței de Muncă
educaționale pentru adulți și
copiii din familiile acestora,
inițierea afacerilor etc.
1.1.2. Organizarea activităților
de informare privind reforma
sistemului de pensii
1.1.3. Consolidarea capacităților
Centrului Multifuncțional al
Agenției Servicii Publice –
ghișeul unic
1.1.4. Acordarea suportului
informațional prin intermediul
Centrului Multifuncțional al
Agenției Servicii Publice –
ghișeul unic, pentru a facilita
(re)integrarea cetățenilor
Republicii Moldova reîntorși de
peste hotare

2019- 2020

2019-2020

Casa teritorială de Asigurări
Sociale,
Direcția Asistență Socială și
Protecție a Familiei
Centrul multifuncțional
Strășeni al Agenției Servicii
Publice

Trimestrul I, Cancelaria de Stat (Biroul
2019relații cu diaspora);
trimestrul IV, Agenția Servicii Publice
2020

În limita
bugetului
aprobat

Număr de activități
organizate

În limita
bugetului
aprobat

Număr de funcționari
instruiți

În limita
bugetului
aprobat

Număr de servicii
prestate; număr de
beneficiari informați

1

2
1.1.5. Promovarea istoriilor de
(re)integrare cu succes a
cetățenilor reîntorși de peste
hotare

3
2019-2020

4
Agenția Teritorială pentru
Ocuparea Forței de Muncă,
Direcția Economie,
Construcții și Politici
Investiționale

5

6
Îîn limita
bugetului
aprobat

OBIECTIVUL 2. (Re)integrarea socială a cetățenilor raionului Strășeni reîntorși de peste hotare
2.1. Evaluarea necesităților
2.1.1. Monitorizarea şi
2019-2020 Agenția Teritorială pentru
și intereselor cetățenilor
evaluarea necesităților
Ocuparea Forței de Muncă
Republicii Moldova reîntorși cetăţenilor reîntorşi de peste
de peste hotare și ale celor
hotare
aflați peste hotare
2.2. Diversificarea măsurilor
active și pasive de ocupare a
forței de muncă

2.3. Diversificarea măsurilor
și îmbunătățirea serviciilor
de (re)integrare școlară,
precum şi diversificarea
programelor pentru tineri și
vîrstnici

2.2.1. Antrenarea cetățenilor
reîntorși de peste hotare în
măsuri active și pasive pe piața
muncii
2.2.2. Prestarea serviciilor de
formare profesională inițială și
continuă, orientate spre nevoile
cetățenilor reîntorși de peste
hotare
2.2.3. Organizarea formării
profesionale a șomerilor potrivit
cerințelor pe piața muncii,
inclusiv din rîndul cetățenilor
reîntorși de peste hotare,
înregistrați cu statut de șomer
2.2.4. Certificarea calificărilor
nonformale și informale
dobîndite în străinătate
2.3.1. Asigurarea școlarizării
copiilor reîntorși de peste hotare
pînă la înmatricularea oficială

7
Număr de istorii
diseminate, număr de
articole publicate

Necesități evaluate

2019-2020

Agenția Teritorială pentru
Ocuparea Forței de Muncă

În limita
bugetului
aprobat

Număr de beneficiari

2019-2020

Agenția Teritorială pentru
Ocuparea Forței de Muncă,
Direcția Învățământ

În limita
bugetului
aprobat

Număr de programe de
formare inițială și
continuă; număr de
absolvenți

2019-2020

Agenția Teritorială pentru
Ocuparea Forței de Muncă

În limita
bugetului
aprobat

Număr de beneficiari ai
programelor de formare
profesională

2019-2020

Agenția Teritorială pentru
Ocuparea Forței de Muncă

Nnumăr de beneficiari

2019- 2020

Direcția Învățământ

În limita
bugetului
aprobat
În limita
bugetului
aprobat

Autoritățile
administrației
publice locale

Număr de copii
reîntorși de peste hotare
înscriși la studii și
incluși în Sistemul
informaţional de
management în
educaţie

1

2
2.3.2. Asigurarea suportului
metodologic pentru cadrele
didactice în vederea сrеștеrii
calității în procesul de рrеdаrе а
оrеlоr de limbă română la
necesitățile de fоrmаrе а
copiilor migranților reîntorși
2.3.3. Implementarea
programelor de integrare a
copiilor și adulților reîntorși de
peste hotare (de exemplu: ore
de limbă română, acordarea,
consilierii psihologice, la
necesitate etc.)

3
2019- 2020

4
Direcția Învățământ

2019- 2020

Direcția Învățământ

OBIECTIVUL 3. (Re)integrarea economică a cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare
3.1. Implementarea și
3.1.1. Organizarea cursurilor de
2019-2020
Direcția economie,
diversificarea programelor
instruire privind inițierea și
construcții și politici
de atragere a remitențelor în
administrarea afacerilor pentru
investiționale
dezvoltarea economiei
cetăţenii reîntorşi de peste
naționale
hotare sau rude de gradul I ai
acestora
3.1.2. Încurajarea cooperării
2019-2020
Direcția economie,
public-private cu scopul
construcții și politici
diversificării programelor de
investiționale
atragere a remitențelor

5

6
În limita
bugetului
aprobat

7
Repere metodologice
elaborate, aprobate

În limita
bugetului
aprobat

Număr de programe
implementate; număr
de copii integrați

Autoritățile
administrației
publice locale

Număr de cursuri
organizate; beneficiari
instruiți

Autoritățile
administrației
publice locale de
nivelul II

Număr de
programe implementate

Anexa nr.3
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 5/ din 21 decembrie 2018
Componența nominală a Comitetului la nivel local

vicepreședinte al raionului Strășeni
Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de
Muncă Strășeni
Direcției învățămînt, Consiliul raional
Strășeni
Direcția asistență socială și
protecție a familiei, Consiliul raional Strășeni
Direcției economie, construcții și politici
investiționale, Consiliul raional Strășeni
Instituției Medico-Sanitare
Publice Spitalul raional Strășeni
Instituției Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Strășeni
Centru Multifuncțional Strășeni, Agenția
Servicii Publice
Casa Teritorială de Asigurări Sociale Strășeni

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
și a Planului local de acțiuni privind re(integrarea) cetățenilor reîntorși de peste hotare”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Vicepreședinte al raionului Strășeni, Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția
Teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei ” Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare și a Planului local de acțiuni
privind re(integrarea) cetățenilor reîntorși de peste hotare ” reprezintă un document elaborat întru
executarea Hotărîrii Guvernului nr. 725 din 08 septembrie 2017 ”Cu privire la mecanismul de
coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării” și Hotărîrii Guvernului nr.
724 din 08 septembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind
(re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare”.
Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în crearea unui cadru de
colaborare între principalii actori locali participanți în procesul de reintegrare a cetățenilor Republicii
Moldova reîntorși de peste hotare.
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul decizie cuprinde partea dispozitivă și 3 anexe:
- Acordul de colaborare;
- Planului local de acțiuni privind re(integrarea) cetățenilor reîntorși de peste hotare;
- Componența nominală a Comitetului la nivel local.
4. Fundamentarea economico-financiară
La implementarea prezentului proiect vor fi alocate mijloace financiare în limita bugetului aprobat, în
caz de necesitate.
5. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100 din 22 decembrie 2017 cu
privire la actele normative proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul
Consiliului raional Strășeni, secretarul consiliului raional. Totodată în scopul respectării prevederilor
Legii nr. 239 din 13 noiembrie 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.
6. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității 82/25.05.2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
7. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind
descentralizarea administrativă Legii nr. 436-XVI privind administrația publică locală din 28
decembrie 2006, Hotărîrii Guvernului nr. 725 din 08 septembrie 2017 cu privire la mecanismul de
coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.
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.
Vicepreședinte al raionului,

Ion URSU

