REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/2
din 18 august 2016
Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind
constituirea și funcționarea Consiliului raional Edineț
În temeiul art. 4 alin.(2) din Legea Republicii Moldova nr.435-XVI din
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă şi art. 43 din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii
nr.457-XV din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, deciziei Consiliului raional
Edineț nr.27/2 din 30.10.2013 (cu modificările ulterioare), avizului comisiei
consultative de specialitate economie, buget, administrarea bunurilor, juridică,
numiri și imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se modifică Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului
raional Edineț aprobat prin decizia Consiliului raional nr.27/2 din 30.10.2013
(cu modificările ulterioare) conform anexei nr.1.
2. Titlul I din Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului
raional Edinet aprobat prin decizia nr.27/2 din 30.10.2013 (cu modificările
ulterioare) se completează cu un Capitolul nou, care devine Capitolul I1, cu
cuprinsul conform anexei nr.2.
3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina web
a Consiliului raional www.edinet.md și se comunică prin transmiterea copiei:
Președintelui raionului;
Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
Subdiviziunilor Consiliului raional Edineț.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Vicepreședinte al raionului

Valerian CIOBANU

Specialist principal
Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

nr. 3/2
or. Edineț, 18 august 2016

Galina MOSORIC

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/2 din 18 august 2016

Modificările la Regulamentul privind constituirea
și funcționarea Consiliului raional Edineț
 La pct.5 alineat 3, sintagma ”care activează pe teritoriul raionului”se omite;
 La pct.6 alineat 6, din ultima propoziție, sintagma ”la propunerea” se omite;
 Pct.6 se completează cu un nou alineat, și anume:
”La expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare sau eliberare din funcţie, persoana
cu funcţie de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie unică egală cu 2 salarii ale
funcţiei”.
 Pct.7 se completează cu un nou alineat, și anume:
”În cazul imposibilității convocării ședinței consiliului, în scopul respectării termenelor
prevăzuți de legislație, încetarea raporturilor de serviciu, sau eliberarea din funcție,
demisie a conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional se face prin dispoziția
președintelui raionului cu aprobarea ulterioară de către consiliu la ședința imediat
următoare.
Conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional li se acordă concedii anuale de
odihnă în baza unor grafice aprobate de Consiliul raional.
Conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional participă la cursuri de formare
profesională în baza unui grafic aprobat de către Consiliul raional, prin dispoziția
președintelui raionului”.
 La pct.8, ultima propoziție se omite;
 Pct.33 se adaugă următoarea propoziție:
”Consilierul are obligația de a aduce la cunoștința consilierilor despre faptul
existenței conflictului de interese la adoptarea deciziei pe chestiunea respectivă și șă se
abțină de la votare”.

Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Contrasemnat:
Vicepreședinte al raionului

Valerian CIOBANU

Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/2 din 18 august 2016

Capitolul I1
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI RAIONAL

8. Competenţele de bază ale consiliului raional
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de
nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă şi art.
43 din Legea privind administraţia publică locală, consiliul raional realizează în teritoriul
administrat următoarele competenţe de bază:
a) aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale
direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional, precum şi suma totală a
cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor;
b) aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de
utilizare a fondurilor speciale;
c) decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
d) decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori
locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes
raional;
d1) decide, în condițiile legii, schimbarea destinației terenurilor proprietate a raionului;
e) decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori
locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului;
f) decide efectuarea auditului intern;
g) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor,
podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din
domeniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional;
h) decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de
îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe;
i) decide organizarea, în limitele competenţei sale, a serviciilor publice de interes raional şi
aprobă tarifele la serviciile cu plată, prestate de acestea;
j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a
raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei
de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;
k) alege din rîndul consilierilor, în condiţiile legii, preşedintele raionului;
l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii, în condiţiile legii;
m) desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea
deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice;
n) desemnează, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul
consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;
o) aprobă regulamentul Consiliului raional;
p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi
întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale;
q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile
publice pe care le înfiinţează;
r) decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional
şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;
s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, culturaleducative, sportive şi de tineret, de interes raional;
s1)aprobă programe și decide cu privire la organizarea campaniilor de informare în domeniul
egalității de șanse între femei și bărbați; desemnează în condițiile legii, unitatea gender locală;

examinează rapoarte despre situația în domeniu și adoptă decizii pe marginea lor; examinează
plîngerile persoanelor care se consideră victime ale descriminării;
t) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale,
inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public,
promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi
colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării
unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
t1) decide în condițiile legii, înaintarea sesizărilor la Curtea Constituțională;
u) aproba simbolica raionului;
v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în
problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de
viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor
locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din
populaţia unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării
surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor.

Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Contrasemnat:
Vicepreședinte al raionului

Valerian CIOBANU

