la proiectul

NOTA TNFoRMATIVA

cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru

de

ocuparea funcliei de

tar al consiliului comunal R6zeni.

in conformitate cu p.
al. 5 al Regulamentului privind ocuparea funcliei publice
vacante prin concurs, probat prin Hotdrirea Guvernului Republicii
Moldova nr.

201 din 11 martie 200 privind punerea in aplicare a prevederilor
Legii nr. 15g din

4 iulie 2008 cu priyi
11

elaborat proiectul de
ocuparea funcliei de
Potrivit normei lesale
conducere qi de exer
nivelul intii, se institui
i

funcliilor publice v
consiliului local, 1.2

la funclia publicd qi statutul funclionarurui public

este

cizie,,Cu privire la contituirea comisiei de concurs pentru
al consiliului comunal Rdzeni
renlionate, comisia de concurs pentru funcliile publice de
e din cadrul autoritdtrilor administraliei publice locale de
de consiliul local/primar, in corespundere cu subord.onarea
te, compusS, de reguld, din viceprimar, z-3 consilieri ai

clionari publici din primdrie gi un reprezerrtant al
pregedintelui raionului
acest sens, pentru ocuparea func{iei vacante de secretar
al consiliului comunal
i, urmeazd ca consiliul comunal Rdzeni sd constitue
comisia de concurs.
funclia de secretar se subord oneazd, consiliului.
Proiectul de decizie se )pune spre avizarc comisiei consultative de specialitate
gi
aprobate in cadrul qedi
i Consiliului comunal
2. Conformitatea proi
lui cu actele normative qi tegislative in vigoare
Proiectul de decizie
:ctd prevederile actelor normative ;i legislative actuale gi
este elaborat in v
mplementdrii Legii nr. 239 din 13. 1 1.200g privind
transparenla in proces
izional qi Legii nr. 100 din22.12.2017 cu privire la
actele

normative.
3. Principalele preved
Legile care reglemen
Legeanr.436-XVl din
Legea nr. 158 din 4 iuli
public
Hotdrirea Guvernului
prevederilor Legii nr. I
statutul funcfionarului
4. Fundamentarea eco

, evidenfierea elementelor noi
domeniul vizat:
i decembrie 2006 privind administralia publicd locald,
2008 cu privire la funclia publicd qi statutul funclionarului

201 din 11.03.2009 privind punerea in aplicare a
i-XVI din 04.07.2008 cu privire la funclia publicd qi
blic.
ico-financiari in cazul in care realizarea noilor
reglementlri necesiti eltuieli financiare gi de altd naturi.
Aprobarea proiectului
de decizie nu necesitd surse financiare suplimentare.
Impl emen tar ea proiectu i de decizie cu privire la constituirea comisiei
de concurs
pentru ocuparea func i de secretar al consiliului comunal Rdzeni
impune
constituirea comisiei de oncurs in conformitate cu legislalia in
vigoare. Astfel, se
constatS, cd impleme
proiectului va realiza finalitat ea prevdnild,.
5. Modul de incorpora
a actului in cadrul normativ

Proiectul de decizie a
elaborat in conformitate cu Legea
nr.436_XVI din 2g
l_, .
decembri e 2006 privi
publicd locald, Legea nr. 15g din
4 iuli
2008 cu privire la fun a"4lltltrjralia
publicd qi statutul funcfionarul"ui public
Hotdrirea Guvernului
?01 din 1 1.03,2009 privind pur.riu in aplicare a
prevederilor Legii nr. :;8-XVI
t-xu din 04.07
04"O7 .2008
)OOR cu
nrr privire
n.i.,i-o ra
r^ .c--^.:,
i r.
func1i'a p"uiiJa qi
statutul funcfionarului
blic.
6.Avizarea qi consu
publici a proiectului
In scopul respectdrii
vederii Legii nr.239 din 13.1r.200g
privind transparen[a
ln
procesul decizional gi
anunful cu privire la in
::,13-91122 12,20.17:, pri"ire la actele normative,
deciziei precum qi
.
anunful L/LI
I
cu
privire la consultdri pu
Yr errerryql
:1*?:""1ill?i.:,ylui
de decizie cu toate explicaiiile de
rigoare a fost plasate
1t:1111,:r-ploi:.jut
ina
web a Primdriei comunei Rdzeni.
Proiectul de decizie se
de.specialitate pentru avizare qi se
se propune Consiliului
Tl,"-"-1filor
examinare qi adoptare in qedinfd.
6. Constatirile exper
juridice
Categoria actului prop
.e D ecizia Consiliului
comun al, ceeace corespunde
art.46 din Legea nr.43
,j
a admini strali a pubt i cd lo c al d,
art.10 lit.(c) din Legea
lliuil"
17 ;l?
din ?9o|1y
18,07.2003
privind actele normative ale
Guvernului
gi ale altor autoritdli ale
nistraliei publice centrale Si locale.
T.fmpactul
-.1

,

liilf,.rt*

1

proiectulu

Proiectul va avea un i
Totodatd prin proiect
principiilor legale de
Rdzeni

Primarul comunei
Jurist
al Primdriei com. Rdzen

I semnificativ in respectarea legisla]iei in vigoare.
interetutui public a. u asigura
:"y1:*.,Yi.??:rea.
a funcliei publice de secretar ut^.o*itirrri
."-ir"r
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