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PROIECT iDE DECIZIII 9 /1
din 20 decembrie 2019
Cu privire la o
privind constitui
raionul Ialoveni.

In corespundere cu

nr. 436-XU din
Regulamentului
raionale, Regulam
Rdzeni. raionul Ial
2015, avdnd in v
Problemele de Dre:

modifi cirilor in Regulamentul
funcfionarea consiliului local Rizeni,

14 (2) lit.m )l al Legii privind adminisrra{ia publicd local6,
2.2006, I-egea nr 457 din 14.11.2003 privind aprobarea

privind constituirea Ei funclionarea consiliilor" locale qi
ui privind cpnstituirea si functionarea consiliului local
i, aprobat prin decizia Consiliului local nr. 211 clin l7 iului
vizul pozitiv hl comisiei consultative de specialitate pentru
AdministratrieiPublics, consiliul comunal Rdzeni

DECIDE:

1.

i

'

Se opereazd

consiliului locai

RE

2lI

din 77 rulie 20I
a) la capitolul I
concurs" - cuvintel
cuvintele * ,,consti
publice, aprobat pri
in aplicare a prev
publicd qi statutul
b) la p.6 dupd cuv
cuvintele ,,in baza co
vigoare". Cuvintele ;,1
c) p. 7 va avea u

consiliul local in
publice, aprobat pr

ficdri in Regulamentului privind constituirea qi func{ionarea
i, raionul Ialorreni, aprobat prin cledzia Consjliului local nr.
i

F

i'

1

5 dupd cuvintele ,,in temeiul concluziei comisiei de
tru ocuparea funcliei vacante cle secretar" se substituie cu
in baza Regulamentului cu privire ia ocuparea funcliei
otdrArea Guvetnului nr. 201 din 1 1.03 .2009 privind punerea
lor Legii nr. 158-XU din 04.07.2008 cu privire la func{ia
ionarului public. in rest textul rSmAne neschimbat.
ie ,,sdnt desemnati prin dectzie a consiliului - seintroduc
Iuziei comisiei de concurs, in conformitate cu legislalia in
propunerea primar"ului" -- sc exclud.
torul cuprins - Comisia de conctrrs este instituita de
rmitate cu Reguiamentul cu privire la ocuparea funcliei
I

Hotdrdrea Guvernului ff. 201 din 1 1.03 ,20A9 privind
punerea in aplicare a
vederilor Legii nr. 158-XVI djn 04,07.2008 cu privire la
funclia publicd qi sta
funclionarului public.
d) la capitolul II, 27 aI.3 in final se introduc cuvintele -- ,, cu respectarea
prevederilor Legii nr I33 din 08.07.2011 privind protec{ia datelor ou caracter
personal"

e)

la pct.37t se
ului local

vor desfrqura ,in a dor-ra vineri a ultirnii luni
lucru, in a dopa jumdtate a zilet a programului de iucru.
ii prevederilor prezentei decizii se pune in seamil
se

tuf

Nina I-lorta

la proiectul de decizie
funclionarea consiliului

NorA TNFoRMATTvA
operarea modificdrilor
Rdzeni, raionul Ialoveni.

in Regulamentului privind constituirea

qi

ln conformitate cu art, 14
2 rit. D al Legii privind administralia publicd locald nr. 436 XVI din
28.12.2006. Consiliul com
aprobd regulamente qi reguli prevdzute de lege.
Operarea modificdrilor
Regulament este impus de actualizarea Regulamentului privind
constituirea qi funcfi
consiliului local Rdzeni, raionul Ialoveni, aprobat prin deciz,ia
Consiliului local nr. 2lI di 7 iului 2015.
In acest sens, este e
t proiectul de decizie ,,cu privire la operarea modificdrilor in
Regulamentul privind
uirea qi funclionarea consiliului local R6zeni, raionul Ialoveni
Proiectul de decizie se
spre avizare comisiei consultative de specialitate gi aprobate in
cadrul qedintei Consiliului
2. Conformitatea proiect
Proiectul de decizie respec
este elaborat in vederea i
transparenfa in procesul
normative.
3. Principalele prevederio
Legile care reglem enteazd,
Legea nr.436-XVI din 28
Legea rtr 457 din 14.11
firnclionarea consiiiilor I
Hotdrirea Guvernului nr.
158-XVI din 04.07.2008
fost aprobat Regulamentul
4. Fundamentarea econ
reglementlri necesitfl ch

enfierea elementelor noi
:niul vizat :
ernbrie 2006 privind administrafia public6 local6,
pqivind aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea qi

din I 1.03.2009 privind punerea in aplicare a prevederilor Legii rn.
rivire la funclia publicd qi statutul funclionarului public, prin care il
privire la ocuparea funcliei publice
o-financiari in cazul in care realtzarea noilor
ieli financiare gi de alti naturl.

Aprobarea proiectului dat
decizie nu necesitd surse financiare suplimentare.
Implementarea proiectului
cu privire la operarea modificdrilor in Regulament are ca scop
acitalizarea gi aducerea
concordanld cu legislafia in vigare a Regulamentului privind
constituirea qi funcfio
consiliului local Rdzeni, raionul Ialoveni, aprobat prin decizia
Consiliului local nr. 211 din 7 iului 2015.
Astfel, se constatd cd imp
pro ie ctului v a r ealiza fi nalitate a pr ev 6zutd,.
5. Modul de incorporare
ului in cadrul normativ
Proiectul de decizie a fost
in conformitate cu Legeanr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administrafia publ
locald, Legea m 457 din 14.11.2003 privind aprobarea
Re gulamentului- cadru privi I constituirea qi funclionaxea consiliilor
locale gi raionale.
Hotdrirea Guvernului nr. 20 din 11.03.2009 privind punerea in aplicare a prevederilor Legii
nr.
158-XU din 04.07 .2008 cu ivire la funclia publicd qi statutul funclionarului public, prin care a
fost aprobat Regulamentul
privire la ocuparea flrncfiei publice
6. Avtzar ea qi consultarea
lici a proiectului
In scopul respectdrii
,egii nr. 239 din 13.1 1 .2008 privind transparenla in
procesul decizional qi Legii
00 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,
anunful cu privire la initi
ii proiectului deciziei precum qi anunlul cu
privire la consultdri publice
v qi proiectul de decizie cu toate explicafiile de
rigoare a fost plasate pe
a Primdriei comunei Rdzeni.
Proiectul de decizie se orezi
iilor de specialitate pentru avizare gi se
se propune Consiliului co
pentru examinare qi adoptare in ryedinfd.
6. Constatirile expertizei
lce

Categoria actului propus
afi,46 din Legea nr.436 dj
art.10 lit.(c) din Legea ru,
qi ale altor autoritdli ale ad

T.Impactul proiectului
Proiectul va avea un i
Totodatd prin proiect se
aducerea in concordantd
funclionarea consiliului ic
2ll din 17 iului 2015.

Primarul comunei Rdzeni
Jurist
al Primdriei com. Rdzeni

,ecizia Consiliului comunal,
ceea ce corespunde
cu privire la adminisrrafia public[ local6,
\2.2906
in 18.07.2003 privind actele normaltive ale Guvernului

strafiei publice centrale si locale.
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M,

Ion Crefu

Munteanu Serghei

