
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     
                                                              DECIZIE nr. 1/
                                                       din 15 februarie 2019   
                                                                                                                
Cu privire la modificarea unor anexe 
la  Decizia Consiliului raional
nr. 2/33 din 26 mai 2017

În  scopul  sporirii  eficienţei  activită ii  autorită ii  publice,  asigurării  în  mod  calitativ  aț ț
administrării  patrimoniului  unită ii  administrativ-teritoriale  de  nivelul  doi,  în  conformitate  cuț
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, Legii nr.
270/2018 privind sistemul  unitar  de salarizare  în  sectorul  bugetar,  examinînd nota  informativă,
Consiliul raional DECIDE:

      1. Se aprobă modificarea unor anexe 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.  3  Statele  de  personal  ale  Aparatului  pre edintelui  raionului  va avea  următorulș
cuprins (se anexează);

2) 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
- din pozi ia ț Serviciul transport i gospodăria drumurilor ș se exclude alineatul

Contabil principal 1

- cifra ”19,5” din alineatul ”Total” se substituie cu cifra ”18,5”.

      2. Pre edintele raionului să dispună angajarea personalului în conformitate cu prevederile Legiiș
nr.  158/2008  cu  privire  la  func ia  publică  i  statutul  func ionarului  public,  Codului  muncii  alț ș ț
Republicii Moldova i prevederilor prezentei decizii.ș
     3. Cheltuielile legate de implementarea prezentei decizii vor fi efectuate din contul i în limitaș
aloca iilor aprobate  în buget pe anul 2019.ț
     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
 



                      
      Modificată 

prin Decizia Consiliului raional Stră eniș
nr. 1/   din  15 februarie  2018

                                                        
                                                            Anexa nr. 3

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

Statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului

Denumirea  subdiviziunilor i func iilorș ț Numărul de unităţi 
Total unită iț Din ele

func iiț
publice

Preşedinte al raionului 1 -
Vicepreşedinte al raionului 3 -
Secretar al Consiliului raional 1 1
Auditor intern principal 1 1
Arhitect-şef 1 1
Contabil-şef 1 1
Specialist principal  3 3

Secţia comunicare i rela ii publiceș ț
Şef al  secţiei 1 1
Specialist principal 3 3
Specialist superior 1 1
Total secţie 5 5

Serviciu arhivă
Şef al  serviciului 1 1
Specialist superior 1 1
Total serviciu 2 2

Administrator re ea de calculatoare ț
principal

1 -

Total Aparatul preşedintelui 19 14
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea unor anexe

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

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Aparatul pre edintelui raionului Stră eni.ș ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul deciziei a fost elaborat în baza Legii nr. 100/2017 privind actele normative, care prevede
că  ”modificarea  actului  normativ  constă  în  schimbarea  oficială  a  textului  actului,  inclusiv  a
dispoziţiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi
din text”.
În scopul sporirii eficien ei activită ii autorită ii publice i în vederea implementării dispozi iilorț ț ț ș ț
legale prevăzute de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în
organigrama i statele de personal ale Aparatului pre edintelui raionului, direc iilor, sec iilor, altorș ș ț ț
subdiviziuni din subordinea Consiliului raional se vor opera modificările necesare.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
În  statele  de  personal  ale  Aparatului  pre edintelui  raionului  se  instituie  o  unitate  de  specialistș
principal  (cu atribu ii  administrativ-financiare  i  eviden ă contabilă)  prin comasarea unită ii  deț ș ț ț
”contabil  principal”  din  cadrul  Serviciului  transport  i  gospodăria  drumurilor  i  a  unită ii  deș ș ț
”specialist superior” din cadrul Sec iei comunicare i rela ii publice. ț ș ț
4.  Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile legate de implementarea prezentului proiect de decizie vor fi efectuate din contul i înș
limita aloca iilor aprobate în buget pe anul 2019.ț
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
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 finan e,  Serviciulș ț ț
juridic, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008 privind transparen a procesului 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 ieț
În  temeiul  art.  35  al  Legii  100/2017,  expertiza  anticorup ie  a  fost  efectuată  de  către  Aparatulț
pre edintelui raionului. Proiectul nu con ine reglementări ce ar favoriza corup ia.ș ț ț  
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative  a fost expuse expertizei
juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul  deciziei  este  în
concordan ă cu Legea  nr. 397/2003 privind finan ele publice locale. Structura i con inutul actuluiț ț ș ț
corespund normelor de tehnică legislativă.

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

Secrieru Drăgălina, specialist principal (resurse umane),
Aparatul pre edintelui raionuluiș


