la proiectul de decizie
Municipale ,,Ap6-Can

In conformitate cu
privire la intrepri

OTA INFORMATIVA
privire la aprobarea Comisiei de cenzori a intreprinderii
Rdzeni"

10 alin. 1 al Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 Cu
de stat gi municipald,, p. 5 al Regulamenturui consiliului
de Administrare al
rrinderii Municipale,,Apd-Canal-Rdzeni", aprobat prin
Decizia nr. 3/8 din 16 .2019, membrii comisiei de cenzori se desemneazd
de
fondator. Luind in con era{ie cd termenul de desemnare amembrilor consiliului
de Administrare prec
a e><pirat, este necesar de aprobat noul Consiliu de
Administrare.
2. Conformitatea proi tului cu actele normative qi legislative in vigoare
Proiectul de decizie
prevederile actelor normative gi legislative actuale S1
este elaborat in vederea
lementdrii Legii nr. 239 din 13.1 I .2008 privind
transparenla in proces decizio:nal qi Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la
actele normative.
3. Principalele preved
, evidenfierea elementelor noi
Legile care reglemen
domeniul vizat:
Legea nr.436-XVI din
decembrie 2006 privind administra{ia publicd locald,
Art. 10 alin. 1 al Legii
246 din23 noiembrie 2017 cuprivire la intreprinderea
de stat gi municipald
p.2 al Regulamentului
misiei de cenzoria intreprinderii Municipale ,,ApdC anal-Rd zeni", aprob at
in Decizia nr. 6125 din 1 1.12.2018.
4. Fundamentarea eco omico-financiari in cazul in care realizarea noilor
reglementiri necesiti eltuieli financiare gi de alti naturi.
Aprobarea proiectului d de decizie nu necesitd surse financiare suplimentare.
Implementarea proiectu
de decizie cu privire la constituirea comisiei de concurs
pentru ocuparea funcf
de secretar al consiliului comunal Rdzeni impune
constituirea comisiei d
in conformitate cu legislalia in vigoare. Astfel, se
constatd, cd implemen
proiectului va realiza finalitatea previlnfid.
5. Modul de incorpora a actului in cadrul normativ
Proiectul de decizie a
elaborat in conformitate cu Legea nr.436-XVI din 2g
decembrie 2006 privind
inistralia publicd locald,
Art. 10 alin. 1 al Legii
246 din 23 noiembrie 2017 cuprivire la intreprinderea
de stat qi municipald
p.2 al Regulamentului
'misiei de cenzoria tntreprinderii Municipale ,,Ap6C anal -R5 zeni", aprob at
in Decizia nr. 6125 din 1 LI2.20IB.
6.Avizarea si consultar
publici a proiectului
In scopul respectdrii pre derii Legii nr. 239 din 13.1 1.2008 privind transparenla
in procesul decizional qi egii nr. 100 din 22.12.2017 cuprivire la actele
normative, anunful cu
ire la inilierea elabordrii proiectului deciziei precum gi
anunlul cu privire la co
ltdri publice inclusiv qi proiectul de decizie cu toate
explicaliile de rigoare a
plasate pe pagina web a Primdriei comunei Rdzeni.
Proiectul de decizie se
intd comisiilor de specialitate pentru avizare qi se

i

se propune

Consiliului

6. Constatlrile ex
Categoria actului prop
art.46 din Legea nr.43

art.l0 lit.(c) din
Guvernului gi ale altor
T.fmpactul proiectulu
Proiectul va avea un i
Totodatd prin proiect
principiilor legale de
,,Apd-Canal-Rdzeni,'

Primarul comunei
Jurist
al Primdriei com.

nunal pentru examinare qi adoptare in qedinld.
i juridice

este Decizia consiliului comunal, ceea ce
corespunde
in 28. 12.2006 cu privire ra administralia publici
local6,

nr.3l7 din 18.07.2003 privind acteli normative are

toritdli ale administraliei publice centrale gi locale"

:t semnificativ in respectarea legislaliei in vigoare.
satisfacerea interesului public d. u asigura
,,1*rut.qt:
ionare a comisiei de cenzori a intreprinderii
Municipare

Ion Crelu

Munteanu Serghei

