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2021,
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Stimate domnule Preqedinte,

Serviciul Resurse Umane din Aparatul Preqedintelui raionului, rоаgй sd fie inclus
proiectul deciziei in ordinea de zi а gedin{ei Consiliului Raional:

,,Cu privire la alegerea vicepreqedintelui raionului Sоrоса"

Cu respect,

иА Luiza Carauq,

Dlui Rusnac Veaceslav,
Preqedinte al гаiопчlui Sоrоса

ýеf al Serviciului Rеsчrsе Umane



proiect

DEсIZIE
cu privire la alegerea vicepreEedintelui raionului soroca

Consiliul Raional, intrunit iп qedintй extraordinarй la data de 13 mai 2021
Lчбпd in dezbatere:
- Ехрчпеrеа de motive din Nota Informativй rг.23-р din 11.05.2021, рrеzепtай de

ýегviсiul Resurse Umane Ia proiectul de decizie ,,Cu privire la alegerea uiф..q"Oint"toi
raionului sоrоса"

- Avizul Comisiei de specialitate pentru iпtrеЬiri juridice qi administralie publicй;
-л Raportul de ехреrtizi al Seгviciului Asisten}й Juridicd ш. din 2021 ,
In conformitate cu рrечеdеrilе:

аrt.6 alin.( 1) al Legii nT.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu func{ii de demnitate
publicd, cu modificirile ulterioare,
art.43 alin.(l) lit.D ýi аrt.49 alin. (3) qi alin.(4), art.52 alin.(S) ale Legiim.436l2006
privind administralia publicб lосаlй, cu modificйrile ulterioare,
pct.4, cap.I, titlul I al Regulamentului privind constituirea qi func}ionarea Consiliului
Raional, aprobat рriп Decizia Consiliului Raional Soroca ш.2/2 din 10.07.2003, cu
modificdrile ulterioare consiliul Raional sоrоса,

REPIJBLICA MOLDOYA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIDE:

Саrачq Luiza, qef а l Serviciului Resurse чmапе

Rusnac Veaceslav, Preqedinte al raionului Soroca

Stela Zabrian, secretarul Consiliului raional Sогоса

1. Se alege dl Tбnase Iurie in funclie de vicepreqedinte al Raionului Soroca, incepДnd cu
data de l4 mаi2021.

2. prezenta decizie se aduce la cunogtintЁ рчьliсй рriп publicarea in Registrul de stat al
Actelor Locale gi se comunici prin transmiterea copiei:
- Pre;edintelui raionului Soroca;
- Vicepregedintilor raionului SoToca;
- Sесrеtаrчlчi Consiliului Raional Soroca;
- serviciului Resurse umапе
- persoanelor vizate sub sеmпitчri.

Elaborat:

Coordonat:

Avizat:



consiliul Raional sоrоса
Араrаtul PreEedintelui Raionului Sоrоса

sеrчiсiчl Rеsчrsе umапе

Noи iпfоrmаtiчй
la proiectul de decizie ,,cu privire la alegerea vicepreqedintelui raionului soroca"

пт.23-р din 1 1 mai 2021

1. Dепчmirеа ачtоrчlчi qi, dupi caz, а participantilor la еlаЬоrаrеа proiectului
PreEediпtele rаiопului in calitate de autoritate reprezentativa din cadrul unit5lii administrativ-
teritoriale qi executivб а consiliului Raional, seryiciul Resurse IJпапе in calitate de stгuсturй
func{ionald, care asista Preýedintelui in exercitarea atribuliilor sale.

2. condi(iile се au impus еIаьоrаrеа proiectului de act поrmаtiч gi finaliti{ile
чrmiritе

Necesitatea aprobДrii prezentului proiect de decizie este dictatй de prevederile:
pct.4, cap.I, tillul I a|Regulamentului privind constituirea qi fuпс}iопаrеа Consiliului Raional

aprobat рriп decizia Consiliului Raional пr.2l2 diп 10.07.200З;
Legea nT.199/2010 cu privire la statutul реrsоапеlоr cu funclii de demnitate publici prevede:
Аrt. 6 ,, Осuраrеа funcliei de demnitate publici"
(1) Ocuparea func{iei de demnitate рuЫiсё аrе loc рriп alegeri sau prin numire, in condiliile

legii".
Legii nr. 4Зб12006 privind administratia publici local5 prevede:
Аrt. 43 ,,Competenlele consiliului raional"
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autoгitalilor administra{iei publice locale de

nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentгalizarea administrativй,
consiliul raional realizeazi in teritoriul administrat чrmdtоаrеlе competente de Ьаzй:

l) alege, la pTopunerea preqedintelui гаiопului, vicepre;edin{ii qi ii elibereazd din functie, iп
condiliile prezentei legi;

Art.49,,Alegerea pregedintelui gi vicepreqedintelui raionului"
(3) Vicepre;edinlii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea pregedintelui

raionului, сопfоrm procedurii prevazute la alin.(l).
(4) In funclia de vicepreEedinte poate fi aleasi orice peTsoand, inclusiv din rAndul

consilierilor-
Art. 52 ,,PTegedintele 9i vicepregedintii raionului"
(5) VicepTeqedinlii raionului exercita atribuliile stabilite de pregedintele raionului ýi poffta

rispundere in conformitate cu legislalia 1п vigoare.
3. Dеsсriеrед gradului de compatibititate pentru proiectele саrе ац са scop

аrmопizаrеа legisla{iei па{iопаlе cu legisla{ia Uniunii Ечrорепе
Nu este necesitate.
4. Principalete рrечеdеri ale proiectului qi eviden(ierea еlеmепtеlоr поi
Alegerea dlui Iurie TЕnase iп funclie de vicepreqedinte al raionului Soroca, incepind cu

data de 14 mai 2021 .



5. Fчпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаr5
Adoptarea proiectului de decizie propus spre арrоьаrе nu imрliсё chelfuieli financiare din

bugetul rаiопаl.
6. Modul de iпсоrроrаrе а асtчlчi in саdrцl поrmаtiч iп vigoare
рriп арrоьаrеа prezentei decizii пч este песеsаг de а modifica йltе acte normative.
7. Avizarea 9i consultarea publici а proiecfuIui

. , In scopul respectirii prevederilor Legii пr. 2з9/2008 privind transparenla in procesul
decizional, proiectul deciziei poate fi consultat ре panoul informativ qi pagina web al consiliului
raional qi este Supus aviziгii Comisiei consultative de specialitate.

8. Constatirile expertizei anticorup(ie
Nu este necesitate.
9. Constatirile ехреrtйеi de compatibilitate
Nu este necesitate.
10. ConstдtErile expertizei juridice
Proiectul de decizie respectiv соrеsрuпdе prevederilor legislaliei in vigoare qi а primit aviz

pozitiv de la Serviciul Asistenld Juridicй.
11. Constatiirile altor ехреrtйе
Nu este necesitate.

uiza CarauE,

ef al Sec{iei Rеsчrsе Umane


