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ROIECT DF, DECIZIE nr.
Din 20 clecembrie 2019
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I

13

Cu privire Ia nenum
a deciziilor LII qi U2
2019 de constituire

rea proceshlui verbal nr.1 din 15.11.2019,
procesului verbal nr.1 din 15 noiembl"ie
iliului local.

In corespundele cu
XVI din 28.12.2006.

aQ) al Legil privind administr:alia publicd locald Nr.436ederile HG hr.61B din 5.10.1993 pentru pentru aprobarea

tocmire

Regulilor
de
gi de dispozi{ie qi

secretariat

in

al

o

qi ale autoadministrdrii

al comisiei consultativ
Publicd, consiiiui com

DECIDE

a

documentelol

organizatorice

Instruc{iunii-tip cu privire la linerea lucrbrilor

administraliei publice centrale

de

de

specialitate
le ale Republicii Moldova, av€rnd in vedere avizul pozitiv
specialitate Pentru Problemele de Drept qi Administralie
Rdzeni,

:
i

1. Se renumerote
qedin{ei de constituire
qedinlei de constituire
2" Se renumeroteazd
umdrul:
- 7lI "Cu privire la ad
consilier";
- 712 "Cu privire la i

3. Executarea

pre

comunal Rdzeni. Dna

Secretar

ri

esul- verpal numdrul "l "din 15 noiernbrie 2019 al
onsiliuiui local, i'n procesul - verbal cu numdru I "-/" aI
iliului local.
izirle consi-liului comunal nr. 1/1 Si 112, in deciziile cu
la cunogtir\d a hotbririi privind atribujrea mandatelor de

constituirii comisiilor consultative de special itate" .
ilor prezentei decizii se asumd secretarului consiliului
a

Borta.

la proiectul de

dec

procesului verbal nr.
nr.l din 15 noiembrie

Condi{iile ce au i
Prezentul proiect
privund administrali
1.

verbal nr.1de constitu

Il. Principalele

p
Proiectul deciziei C
15.11 .2019, a dectziil
constituire a co
verbale in ordine co

de

III. Fundamentarea
Implementareap

NOTA INF'ORMATIVA
consiliuiui comunal "Cu prlvre la renumerotarea
15.11 .2019. a decrzlilor llI qi I12 din procesului verbal
9

de constituire a consiiiului local".

elaborarea proiectului gi finatiti{ile urmirite
bst elaborat in temeiul Legii nr.436-Xyl din 28.12.2006
blicd locald,in scopul corectb"rii numerotdrii procesului
consiliului comunal din 15.rr.2019 gi deciziilor anexate.

eri ale proiectului gi evidenfierrea elementelor noi
rivire la
renumerotarea ptocesului verbal nr.1 din
l1 Si Il2 din procesului verbal nr.1 din 15 noiembrte 2019
ului local", prevedere corectarea numerotdrii proceseior
ivd pe parcul'sul anului calendaristic.

omic-financiari
ului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare"

IV. Impactul proiec u
Proiectul ya ayea u irnpact semnificativ in organizarea activitdtrii Consiliului

comunal. in vederea
caiendaristic.

n merotdrii corecte a prooeselor verbale pe pacursul anului

V. Consultarea publ
proiectului
In scopul respectl .1 revederilor Legii 239 din 13.11.2008 privind transparenla
in procesul decisi t, proiectul a fost plasat pe 'pagina WEV a Primdriei
www.razeni.grd la ir
iul Transparen{a decizionali, secliunea consultiri
publice.
Proiectul de deci
u privire la renumerotarea procesului verbal nr.1 din
15.11.2019^adeciziil
St Il2 din procesului verbal nr.l din l5 noiembrie 2019
de constituire a co
local", se prezintd comisiilor consultative de specialitate
penru avLzare $1 se
Consiliului comunal pentru examinare gi aprobare in
gedin!6.

Primar

Ion Crelu

Contrasemnat:
Secretar

Nina Borta

Coordonat:
Jurist

Serghei Munteanu

