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DECIZIE nr.2-21
din 06.06.2019
Cu privire la aprobarea unei
dispoziţii a preşedintelui raionului
În conformitate cu prevedrile art.43 alin.(1), art. 46 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în temeiul demersului directorului SA „Salubritate Şoldăneşti”, dl. Ioncu
Mihai, Consiliul raional DECIDE:
Articol unic. Se aprobă dispoziţia nr.27 din 17 mai curent Cu privire la delegarea
reprezentantului Consiliului raional Şoldăneşti la adunarea generală ordinară anuală a
acţionarilor SA „Salubritate Şoldăneşti”.

Secretarul Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice

L.Vidraşco
V.Coreţchi

Nota informativa
la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea unei dispoziții a președintelui
raionului”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Consiliul Raional Șoldănești, aparatul președintelui raionului, secretarul consiliului.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile
urmărite
În temeiul art. 54 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28 decembrie 2006, demersului din 23.04.2019 al directorului SA “Salubritate
Şoldăneşti”, dnul Ioncu Mihai, prin care a solicitat delegarea reprezentantului
acţionarului Consiliul raional Şoldăneşti la adunarea generală ordinală a acţionarilor SA
“Salubrizare". Deoarece desfăşurarea şedinţei consiliului este preconizată pentru data de
06.06.2019, iar adunarea generală a acţionarilor la 23 mai curent,

delegarea

reperezentantului acţionarului Consiliul raional a fost efectuată prin dispoziţia
preşedintelui, cu ulterioara aprobare la şedinţa consilului.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În calitate de reprezentant al acţionarului Consiliul raional Şoldăneşti a fost delegat
preşedintele raionului, dl. Dorogan Nicolae
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul de decdizie nu prevede cheltuieli suplimentare
5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor
acte.
6.Constatările expertizei juridice
Proiectul de decizie a fost avizat de către specialistul principal în probleme juridice,
secretarul consiliului.
7.Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a
transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către Consiliul raional
Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, proiectul cu informaţia anexată a
fost publicat pe pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul
Transparenţa decizională.
Secretarul Consiliului raional

L.Vidraşco

