REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ

DOSAR nr. 75/02/1-19
din 29 ianuarie 2021

Proiectul de decizie „Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului
raional”

mun. Edineţ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr.___
d in _________________ 2021
Cu privire la modificarea unor
decizii ale Consilşiului raional
în temeiul art.12, 53, 60, 67, 124 din Codul Administrativ al Republicii Moldova
nr. 116/2018, a articolului 3, 4, 6(h), 18, 20, 21, 2(g), 27-30, 32. 33, 37 p.3, p.6, 38-47, 50
din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017, art.
7-14 din Legea
nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, art.43 alin. (1) lit. i) din Legea
nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 338/1994
privind drepturile copilului, Codului Familiei adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.
1316 din 16.10.2000, Hotărîrii Guvernului nr.409 din 09.04.1998 „Privind aprobarea
Regulamentului Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului”, Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova nr.7/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate,
avînd în vedere avizul comisie consultative pentru problem sociale şi asistenţă medicală,

Consiliul raional Edineţ DECIDE:
1. în anexa nr. 1 la decizia Consiliului raional Edineţ nr. 2/7/2020 „Cu privire la
Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Copilului” sintagmele „PULBERE
Gheorghe” şi „....................... .........” se substituie prin sintagmele „NISTOR Ion”
şi „...................................”.
‘
2. în anexa nr. 1 la decizia Consiliului raional Edineţ nr. 2/8/2020 „Cu privire la
Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate” sintagmele „PULBERE
Gheorghe” şi „....................... .........” se substituie prin sintagmele „NISTOR Ion”
şi „ODOBESCU Mariana”.
■
3. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
4. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se comunică
Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
5. Prezenta decizie se adduce la cunoştinţă prin transmiterea copiei:
- Preşedintelui raionului:
- Direcţiei Asistentă Socială si Asistentă Socială.

Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

In iţ ia torul proiectulu i

Nicolai MELNIC

1/51 Autorul proiectului

P i Serviciul juridic

Contrasemnat: secretarul Consiliului raiona

Gheorghe PULBERE
...............................
Ion SAMSON

Anunţul
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ

„Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional”

Tipul deciziei (denum irea proiectului)
A rgum entarea necesităţii adoptării deciziei

D ecizia Consiliului raional Edineţ.
D ecizia se aprobă în scopul m odificării com ponenţei C onsiliului
pentru Protecţia D repturilor Copilului şi C om isiei pentru protecţia
copilului aflat în dificultate

m odalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul
de decizie
Locul, m odul de prezentare sau rem itere a recom andărilor

Pagina web: w w w .edinet.m d, com partim entul procesul
decizional, consultări publice, proiecte de decizii intrate în CR
Recom andări pot fi prezentate:
- pe adresa: M D -4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 33,
Consiliul raional Edineţ;
- prin poşta electronică: econsiliu@ edinet.m d

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare,
date de contact
T erm enul-lim ită de prezentare a recom andărilor

Pulbere G heorghe, vicepreşedinte al raionului
tel.: 024622056
Pînă la 05 februarie 2020.

Vicepreşedinte al raionului

/Gheorghe PULBERE/
(nume, prenume)

