la proiectul de dec
Intreprinderii Munic

NoTA TNFoRMATIvA

cu. privire la aprobarea
e,,Ap5-Canal-Rdzeni,,

consiliului de Administrare al

in conformitate

cu cu rt. 8 alin. 2 aI Legii w. 246 din
23 noiembrie 2017 cu
privire la i
de.stat gi municipald, p. 5 al Regulamenturui
consiliului
de Administrare al
eprinderi i M"ni.ip;;
#b
Tiil
Decizia nr. 3lB din 76.04.2019, membrulioo
consiliului de uCminirt uli. se
desemneazd de
pe termen de 2 ani. Luind in considera{ie
cd termenul de
desemnare a membril
consiliului de Administrare precedent a expirat, este
necesar de aprobat nou
onsiliu de Administrare.
2. Conformitatea proi tului cu actele normative
qi legislative in vigoare
Proiectul de decizie res
o_1*gerile actelornormative gi legisrativJ actuale qi
3lementdrii
este elabo rat in vederea
Legii nr.239 din 1:.i t.ZbOS privind
transparenla in
decizional qi Legii nr. 100 din 22.r2.20i7 cu
frivire la
actele

#iii",;ill, :#Hi'

normative.

3. Principalele preve[ , evidenfierea elementelor
noi
Legile care reglementr
domeniul vizat:
Legea nr.436-XVI din
2006 privind administralia publicd locald,
Art. 8 alin.2 al Legii nr 1i:lb_rie
46 din 23 noiembrie 2017 cu privire la intreprinderea
de
stat qi municipald
p. 5 al Regulamentului
iliului de Administrare al intreprinderii Municipale
,,Ap5-Canal-Rdzeni,,. a
t prin Decizianr. 3/g din 1 A.OA.ZOtgl.
Fundamentarea econ
ico-financiard in cazur in care rearizarea noilor
reglementiri necesiti eltuieli financiare gi de alti
naturi.
Aprobarea proiectului d de decizie nu necesitd
surse financiare suprimentare.
Implementarca proiectu i de decizie cu privire
la constituirea comisiei de concurs

pentru ocuparea funcfi

constituirea comisiei de
constatS, cd implemen
5. Modul de incorpora
Proiectul de decizie a fi
decembri e 2006 privind
tut. 8 aIin. 2 al Legii nr.
stat qi municipald
p. 5 al Regulamentului
,,Ap5-Canal-Rdzeni,,.
6.Avizarea qi consulta
In scopul respectdrii prr
in procesul decizional qi
normative, anunful cu pri
anunful cu privire la co
explicaliile de rigoare a
Proiectul de decizie se pr

i de secretar al consiliului comunal Rdzeni impune
oncurs in conformitate cu legislalia in vigoare.
Astfel, se
proiectului va realiza finalitatea prevdzutd.
a actului in cadrul normativ
elaborat in conformitate Lege anr.436-XVI din
2g
lministralia publicd locald,
6 din 23 noiembrie 2017 cuprivire la intreprinderea
de

iliului de Administrare al intreprinderii Municipale
t prin Decizianr.3/B din 1 A.Oq.Z}Wn,
publici a proiectului
terii Legii nr. 239 gl l3,1 1 .200g privind transparenla
gii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele

1tt lu inifierea elabordrii proiectului deciziei precum gi
Itdri publice inclusiv qi pioiectul de deciziecu
toate
t plasate pe pagina web a primdriei comunei
Rdzeni.
rlta comisiilor de specialitate pentru avizare qi se

se propune

Consiliulu
6. Constatirile expe
Categoria actului
art.46 din Legea nr.43
art.10 lit.(c) din Le
Guvernului qi ale altor

T.Impactul proiectul
Proiectul va avea un i
Totodatd prin proiect
principiilor legale de

Municipale,,A

Primarul comunei
Jurist
al Primdriei com.

unal pentru examinare qi adoptare in qedinfd.

i juridice

:ste Decizia Cclnsiliului comunal, ceea ce corespunde
n28.12.2006 cu privire la administralia publicl locald,

nr.3r7 din 18.07.2003 privind acteli normative

oritdli ale administraliei publice centrale si locale,

ale

semnifi cativ in resp ectar ea legislaliei in vi goare.
urmdreqte satisfacerea interesului public
9. u asigura
,tionare a Consiliului de Administrare al Intreprinderii

G*[
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