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D E C I Z I E  nr. 6-15 

Proiect  

 

        din 10 decembrie 2020 

 

 

 Cu privire la aprobarea Programului de activitate  

al Consiliului raional Şoldăneşti pentru  

trimestrul I al anului 2021 

 

 

 În conformitate cu art. 43, alin. (1), lit. „j” a Legii privind Administraţia Publică Locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE: 

 

 I. Se aprobă Programul de activitate  al Consiliului raional Şoldăneşti pentru trimestru I  al 

anului 2021  (se anexează). 

 

II. Subdiviziunile Consiliului raional vor elabora şi aproba programe proprii  de acţiuni şi 

vor întreprinde măsuri concrete întru executarea lor.   

 

        III. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se atribuie    dnei L.Vidraşco, secretar al Consiliului 

raional.   

 

 

Secretarul Consiliului                                                     L.Vidraşco 

AVIZAT: 

Specialist principal în probleme juridice                                              V.Coreţchi         
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Anexă la dec.nr.6-15 

din 10.12.2020 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE 

al Consiliului  raional Şoldăneşti pentru trimestrul I al anului 2021 

 

 

 Tematica 
Luna Responsabil de 

executare 

 

Şedinţe ale  

Consiliului 

raional 

1. Cu privire la aprobarea 

executării bugetului raional pe 

anul 2020. 

2. Cu privire la organizarea 

odihnei elevilor în perioada 

estivală 2021 

3. Cu privire la  executarea  

deciziilor  Consiliului raional 

adoptate în anul 2020 

 

Februarie  

 

Februarie 

 

 

 

Februarie 

 

 

 

Iu.Prisăcari, şef Direcţie 

Finanţe 

V.Popa, şef Direcţie 

Învăţămînt 

 

L.Vidraşco, secretar al 

Consiliului raional 

 

Seminare, 

activităţi de 

informare 

 

I. Cu primarii din raion 

1.Modernizarea Codului civil întrat 

în vigoare la 01.03.2019 

 II. Cu  secretarii primăriilor 

   Tema:  

1.Perfectarea, încheierea şi 

înregistrarea contractelor de 

locaţiune a bunurilor imobile. 

2.Cu privire la modificărilie în 

completarea declaraţiilor de avere şi 

interese personale în format 

electronic , precum şi modalitatea 

de obţinere şi eliberare a 

certificatelor de integritate. 

3. Întocmirea nomenclatoarelor şi 

organizarea ordonării documentelor 

primăriilor 

 

 

Ianuarie  

 

 

 

 

 

Ianuarie  

 

 

 

 

 

 

 

Februarie  

 

   

 

 

 

V.Coreţchi, specialist 

principal în  probleme 

juridice al CR 

 

 

 

V.Coreţchi, specialist 

principal în  probleme 

juridice al CR 

 

A.Condrea, spec.princ. în 

probleme resurse umane 

 

S.Bliuc, specialist  

Serviciul Arhivă 

 

Alte activităţi 

 

Organizarea şi desfăşurarea 

manifestaţiilor  culturale 

Conform 

programului de 

activitate 

 

Secţiile Cultură, Tineret 

şi Sport şi APL 

 

 

Preşedintele 

Raionului         Nicolae Mîndru 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional 

Şoldăneşti pentru I trimestru al anului 2021” 

 1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului Secretarul Consiliului 

raional, președintele raionului.  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite Programul de 

activitate a Consiliului raional Şoldăneşti pentru I trimestru al anului 2021, reprezintă documentul 

elaborat întru realizarea art. 7 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, în care se stabilește ca obligație a autorității publice ”disemnarea informaţiei referitoare 

la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a 

autorităţii publice”. Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în crearea 

posibilității ca în baza Programului aprobat să se elaboreze programul anual de elaborare a 

proiectelor de decizie, care la fel va fi publicat pe pagina oficială a Consiliului raional, și în scopul 

bunei organizări a activităţii Consiliului raional și stabilirii unor probleme prioritare pentru 

examinare în ședințe. 

 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Proiectul deciziei privind aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Şoldăneşti pentru 

I trimestru al anului 2021 conține și Anexă, în care se indică activitățile preconizate. 

4. Fundamentarea economico-financiară Cheltuielile pentru implementarea proiectului deciziei „Cu 

privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Şoldăneşti pentru I trimestru al 

anului 2021 se va încadra în limita mijloacelor financiare planificate în bugetul raional.  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare Proiectul se încorporează în sistemul 

actelor normative și nu va necesită abrogarea altor decizii. 

 6. Avizarea și consultate publică a proiectului În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea 

Programului de activitate a Consiliului raional Şoldăneşti pentru anul 2020”, a fost avizat de către 

specialistul în probleme juridice, Direcția Finanțe, Direcția Învățămînt, Secția economie, Secţia 

CGCD, Direcția asistență socială și protecție a familiei şi a copilului, Secția cultură, turism, tineret și 

sport, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a 

Consiliului raional www.soldanesti.md  la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări 

publice ale proiectelor. 

 7. Consultările expertizei anticorupție În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei 

anticorupție de către autor. Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice 

element care ar favoriza corupția. 

 8. Constatările expertizei juridice În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative a fost expus expertizei juridice de către speciasşistul principal în probleme juridice, 

aparatul preşedintelui. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune 

Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.  

Secretarul Consiliului raional Şoldăneşti 

 

http://www.soldanesti.md/

