
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
RAIONUL SOROCA СОРОКСКИЙ

РАЙОН
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ СОРОКА

DECIZIE nr.________

din “____” _____________ 2019

Cu privire la comasarea şi lichidarea unor filiale
ale bibliotecii municipale „Mihai Sadoveanu”.

Examinând demersul directorului bibliotecii municipale „Mihai Sadoveanu”
nr. 31 din 28.06.2019 privind comasarea filialelor din bibliotecile mun. Soroca şi
luând în consideraţie micşorarea volumului mijloacelor colectate în anul 2019, în
temeiul dispoziţiei nr. 02/1-7/173 din 18.07.2019 cu privire la atribuirea
instituţiei „M. Sadovenu” statut de bibliotecă municipală; art. 6 r) din Legea cu
privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, art. 14 (2) b) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu modificările
ulterioare; art. 8 din Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea
administrativ teritorială a Republicii Moldova (modificată), Consiliul municipal
DECIDE:

1. Se comasează filialele nr. 1 cu nr. 2 rămânând activă filiala nr. 2.
2. Se lichidează filiala nr. 3 fiind nefuncţională.
3. Directorul bibliotecii municipale „Mihai Sadoveanu” va efectua

schimbările necesare în statele de personal.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul

oficial al primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu, şi
totodată se comunică prin transmiterea copiilor:

- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Direcţiei Finanţe.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

SECRETARUL C/M MARCEL BUŞAN

Elaborat: V. Senco

Coordonat:

____________ L. Pilipeţchi, primar

Avizat:

___________ M. Buşan, secretarul C/m

__________ V. Cojocaru, jurist

http://www.primsoroca.md
http://www.primsoroca.eu


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Primăria mun. Soroca, viceprimar.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite:
Conform demersul directorului bibliotecii municipale „Mihai Sadoveanu” nr. 31 din
28.06.2019 privind comasarea filialelor din bibliotecile mun. Soroca şi luând în
consideraţie micşorarea volumului mijloacelor colectate în anul 2019, în temeiul
dispoziţiei nr. 02/1-7/173 din 18.07.2019 cu privire la atribuirea instituţiei „M.
Sadovenu” statut de bibliotecă municipală; art. 6 r) din Legea cu privire la actele
normative nr. 100 din 22.12.2017, art. 14 (2) b) din Legea privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu modificările ulterioare; art. 8 din Legea nr. 764
din 27.12.2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldova
(modificată), se propune spre aprobarea comasării filialei nr. 1 cu nr. 2 şi lichidarea
filialei nr. 3 fiind neîntrebuinţată.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În temeiul art. 14 (2) m) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, art. 16 din Legea nr. 270 din 23.XI.2018 (anexa nr. 3) privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar; Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.XII.2018
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul nbugetar.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Luând în consideraţie modificările efectuate în statutul bibliotecii municipale „M.
Sadoveanu” va fi eliberată o unitate de lucrător auxiliar (dereticătoare), restul de
angajaţi (şefi de servicii de deservire la domiciliul - 5 unităţi) vor fi trecuţi la alte filiale.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe site-ul oficial al
primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md ; www.primsoroca.eu şi totodată comunică
prin transmiterea copiilor:
- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a RM;
- Direcţiei finanţe.

8. Constatările expertizei anticorupție

9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice:
Corespunde cerinţelor prevederilor legale.
11. Constatările altor expertize

Nota informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la comasarea şi lichidarea unor filiale ale
bibliotecii municipale „Mihai Sadoveanu”

Valentina Senco, specialist
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