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Proiect
DECIZIE nr. 1/
din 28 ianuarie 2021

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Telenești
nr. 4/11 din 05.11.2020 „Cu privire al transmiterea cu titlu gratuit
a combustibilului solid unor instituții publice din raion”
Examinând nota informativă a șefului interimar a secției Construcții, Arhitectură,
Gospodărie Comunală și Drumuri, în conformitate cu art. 62 al (1,2) al Legii nr. 100/2017 cu
privire la actele normative, având în vedere avizul comisiei consultative pentru probleme de
economie buget şi finanţe, în temeiul art. art. 43 al. (1) lit. c), 46 al. (1) al Legii privind
administrația publică locală nr. 436/2006 Consiliul raional,
Decide:
1. Se aprobă modificarea anexei nr .1 din Decizia CR nr. 4/11 din 05.11.2020 „Cu privire
al transmiterea cu titlu gratuit a combustibilului solid unor instituții publice din raion”, după cum
urmează:
1.1. La punctul 2 din tabel, sintagma „IP Gimnaziul Pistrueni” se substituie cu sintagma
„Primăria Pistrueni”;
1.2. La punctul 3 din tabel, sintagma „IP Gimnaziul Tîrșiței” se substituie cu sintagma
„Primăria Tîrșiței”
Urmare a modificărilor operate, punctele enunțate din tabel vor avea următorul conținut:
Nr.
d/o
2
3

Denumirea instituției publice

Masa lemnoasă, m3

Primăria Pistrueni
primăria Tîrșiței

6
6

2. Executarea prezentei Decizii se pune în seama șefului interimar a secției Construcții,
Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri, și contabilului șef a aparatului președintelui, în
parte conform domeniului de competență.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de Vicepreședintele
raionului pentru probleme sociale.
4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică
pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de Telenești” şi intră în
vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.
Președinte de ședință
Secretarul Consiliului raional

Sergiu Lazăr

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie: cu privire la modificarea deciziei nr.4/11 din 05.11.2020
„Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a combustibilului solid unor instituții
publice din raion”.
l. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului:
Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite:
În legătură cu necesitatea modificării deciziei din considerente că de facto masa lemnoasă a fost
preluată și utilizată de către: 1. Grădinița Tîrșiței; 2.Grădinița Pistrueni.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:
Modificarea transmiterii masei lemnoase în cadrul localității. Punctul nr.2 din anexă gimnaziul Pistrueni se
substitue cu primăria Pistrueni pentru realizare la grădinița din localitate. Punctul nr.3 din anexă gimnaziul
Tîrșiței se substitue cu primăria Tîrșițeii pentru realizare la grădinița din localitate.

4.Fundamentarea economico financiară:
Cheltueli pentru executarea prezentei decizii nu sunt necesare

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Se realizează prin modificarea deciziei nr.4/11 din 05.11.2020

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie:
În temeiul art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost
transmis spre cunoștință și avizare autorităţilor publice responsabile de implementarea prevederilor
conţinute în proiect, instituţiilor și subdiviziunilor după cum urmează:contabilul șef a CR, primăriile
Pistrueni și Tîrșiței, care au întocmesc şi prezentat autorului proiectului avizele la proiect(vizând-ul prin
semnătura titularului funcției respective).
De asemenea conform prevederilor Legii nr.239/2013 privind transparența procesului decizional,
proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional directoriul „Transparența decizională”,
secțiunea „Proiecte de decizii”.

7. Consultarea expertizei juridice:
În temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost expus
expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice. Structura și conținutul actului
corespunde normelor de tehnică legislativă.
Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare Comisiilor consultative de
specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

Ciobanu Vladimir șef interimar secție construcții

__________________
(semnătura)

