REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Proiect
DECIZIE nr. 3/12
din 21 mai 2020

or. Nisporeni

Cu privire la instituirea Comisiei de examinare și selectare
a inițiativelor / proiectelor tinerilor înaintate în cadrul
concursului de granturi din raionul Nisporeni
În conformitate cu prevederile Cartei Europene revizuite ,,Privind participarea tinerilor la viața locală
și regională” adoptată de Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa din 21 mai 2003 (sesiunea
a 10-a – Anexă la recomandarea 128), art. 8, alin.(1), lit. b), d), art. 12, alin. (2), lit. d), g), art. 13, alin. (1),
(2), (3) din Legea nr. 215 din 29 iulie 2016 cu privire la tineret, Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din
10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a
Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, anexa 2, obiectivul specific 2.1., acțiunea 71, Ordinul
ministrului tineretului și sportului nr. 65t din 06.04.2017 cu privire la Programul de Dezvoltare a Centrelor
de Tineret pentru anii 2017-2022, art. 43 alin. (1) lit. p), s) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 165 din 07.07.2017 cu privire la
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru
organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor,
în baza ,, Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile
de tineret și a concursului raional de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor din raionul
Nisporeni’’ aprobat prin Decizia nr. 4/4 din 13.07.2018, Consiliul raional Nisporeni,
DECIDE:
1. Se instituie Comisia de examinare și selectare a inițiativelor / proiectelor tinerilor înaintate în cadrul
concursului de granturi din raionul Nisporeni, în următoarea componență:
- Sococol Sergiu – președintele comisiei, vicepreședintele raionului Nisporeni
- Sîrbu Maria – membru al comisiei, specialist principal în probleme achiziții publice / Secția
economie din cadrul Consiliului raional Nisporeni
- Cioară Tatiana – membru al comisiei, specialist principal Serviciul financiar-contabil
- Bolun Mariana – membru al comisiei, manager al IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni
- Negru Mădălina – membru al comisiei, președintele Consiliul Raional al Tinerilor Nisporeni
2. Comisia va activa în baza „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi
pentru organizațiile de tineret și a concursului raional de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale
tinerilor din raionul Nisporeni’’
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului, dlui Sergiu Sococol.
Președintele ședinței
Consiliului raional
Secretar interimar al
Consiliului raional
Contrasemnat
Serviciul juridic

Sergiu Zmeu

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile Mărcuță
și întocmit de Bolun Mariana, manager al IP Centrul Raional de Tineret Nisporeni, persoana
ce înaintează problema vizată.
_________________
Aviz
asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la crearea Comisiei de examinare și selectare
a inițiativelor / proiectelor tinerilor înaintate
în cadrul concursului de granturi din raionul Nisporeni”
Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința
Consiliului raional pentru data de 21 mai curent.
Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect juridic ce
permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitându-se formulări și termeni
ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă.
Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior și
de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la subiectul vizat.
Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, corespunde
principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației publice locale de
nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul corespunzător proiectelor
de decizii.
Având în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual proiectul
deciziei înaintat în formularea propusă.

Serviciul juridic

Sergiu Zmeu

