
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                                DECIZIE nr. 2/23
                                                            din  22  martie   2019   
                                                                                                             PROIECT   
Cu privire la modificarea anexei 
nr. 10 la  Decizia Consiliului raional
nr. 2/33 din 26 mai 2017

În scopul sporirii eficienţei activită ii autorită ii publice,  asigurării implementării proiectuluiț ț
- pilot  de organizare a alimentaţiei  copiilor şi elevilor  din instituţiile  de învăţământ  general  din
raion,  în conformitate cu prevederile art. 43 (1), lit. a), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările i completările ulterioare,ș  Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, examinînd nota informativă,   Consiliul raional DECIDE:

      1. Se aprobă modificarea  anexei nr. 10 la  Decizia  Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017
”Cu privire la organigrama i statele de personal ale aparatului pre edintelui raionului, direc iilor,ș ș ț
sec iilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Stră eni”, după cum urmează:ț ș

1) Anexa nr. 10 Structura i statele de personal ale serviciilor pe lîngă Aparatul pre edinteluiș ș
raionului, direc iile, sec iile i alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raionalț ț ș

 

Punctul 2. Servicii pe lîngă Direc ia învă ămîntț ț
Pozi ia ”Contabilitatea centralizată” va avea următorul cuprins:ț

Contabilitatea  centralizată
Contabil-şef 1
Contabil- ef adjunctș 1
Contabil principal 3
Contabil superior 6
Total contabilitate 11

     2. eful Direc iei învă ămînt, să dispună angajarea personalului în conformitate cu prevederileȘ ț ț
Codului muncii al Republicii Moldova i prevederile prezentei decizii.ș
     3. Cheltuielile legate de implementarea prezentei decizii vor fi acoperite din contul mijloacelor
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2018, care vor fi alocate ulterior prin
decizia Consiliului raional. 
     4.  Se desemnează  responsabil  de controlul  asupra executării  prevederilor  prezentei  decizii
preşedintele raionului (M. Popa).
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al acelor locale

Preşedinte al şedinţei,                                                                    

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                        Nina   RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                         I. Malic
Direc ia finan e                                         V. Manoliț ț
Direc ia învă ămînt                                    I. Certanț ț



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea unor anexe

Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017” 
 

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia învă ămînt. ț ț

2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmărite ț ș ț
Proiectul deciziei „Cu privire la modificarea anexei nr. 10 la Decizia Consiliului raional nr. 2/33
din 26 mai 2017” prevede angajarea suplimentară de personal/contabili care vor asigura evidenţa
contabilă la implementarea unui nou mecanism de organizare a alimentaţiei copiilor în instituţiile
de învăţămînt general din raion.  
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noi.ș ț
Proiectul deciziei „Cu privire la modificarea anexei nr. 10 la Decizia Consiliului raional nr. 2/33
din 26 mai 2017” prezintă un act legal pentru finanţarea suplimentară a unor state de personal ale
Contabilită ii  centralizate  pe  lîngă  Direc ia  învă ămînt,  în  scopul  implementării  cu  succes  aț ț ț
Hotărîrii Guvernului nr. 1260 din 12 decembrie 2018 ”Cu privire la aprobarea proiectului-pilot de
organizare  a  alimenta iei  copiilor  i  elevilor  din  institu iile  de  învă ămînt  general”.  Pozi iaț ș ț ț ț
contabil- ef adjunctș  se exclude,  Pozi ia ț contabil superior se suplimentează cu trei unită i.ț
4. Fundamentarea economico-financiară 
Cheltuielile  legate  de implementarea  prezentului  proiect  de decizie  vor  fi  efectuate  din contul
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului pe anul 2018.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

6.  Avizarea i consultarea publică a proiectului ș
În baza celor expuse i în conformitate cu art.  32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la acteleș
normative, proiectul deciziei „Cu privire la modificarea unor anexe la Decizia Consiliului raional
nr.  2/33  din 26  mai  2017” a  fost  avizat  de  către  pre edintele  raionului,  Direc ia  învă ămînt,ș ț ț
Direc ia finan e, Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional. ț ț
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7.  Constatările expertizei anticorup ie ț
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element care ar favoriza corupţia.
8.  Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul
deciziei   a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului
raional, care a expertizat actul respectiv i a constat că corespunde  ca structură, conţinut   şi   nuș
contravine  legisla iei.ț

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

eful Direc iei învă ămînt                                                      Iulia CertanȘ ț ț
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