
REPU BLICA MOLDOVA PECnYBJIH K A  MOJI/ţOBA

CO NSILIUL RAIONAL 
LEOVA

din 10.12.2020

„Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.19
din 25.06.2020 “  Cu privire la aprobarea Statutului
/ \

IM “ Centrul Stomatologic Raional Leova” ”

în tem eiul art. 43 alin. (1) lit.q) al Legii nr 436-X IV  din 28.12 .2006 „privind 
adm inistraţia publică locală” , art. 62 şi art.63 al Legii nr. 100 din 22.12.2017 „cu 
privire la actele normative” şi demersului nr. 44/2020 din 26.11.2020 înaintat de către 
Î.M. Centrul Stomatologic Raional Leova, Consiliul raional Leova,

PAHOHHMH COBET  
JIEOBA

D E C I Z I A nr. 5.6

or. Leova

DECIDE:

1. Se m odifică anexa nr. 1 a deciziei nr. 3.19 din 25.06.2020 “ Cu privire la aprobarea 
Statutului ÎM “ Centrul Stomatologic Raional Leova” ” după cum urmează:

1.1 în pct. 1 al Statutului se exclude sintagma „ (  Î.M. “ C SR  Leova” )” şi se 
include sintagma "ÎM  Centrul Stomatologic Raional Leova";

1.2. în pct. 21 se exclude sintagma “ 0 lei” şi se include sintagm a „905 000 
(nouă sute cinci mii) lei” ;

1.3. în pct. 22 se exclude sintagm a “ în valoare de 0 lei” şi se include sintagm a 
„în valoare de 905 000 ( nouă sute cinei mii) lei “ .

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui 
raionului, dl N ico lae  Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional Leova

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



NOTA INFORMATIVĂ

Ia proiectul deciziei „ Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.19 din 25.06.2020
A

„Cu privire Ia aprobarea Statutului IM „Centrul Stomatologic Raional Leova” ” ”

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului
Elaborarea proiectului de decizie ,, Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.19 din 
25.06.2020 „Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „Centrul Stomatologic Raional Leova””” reiese 
din solicitarea înaintată de către IM „Centrul Stomatologic Raional Leova” .
Iniţiatorul şi autorul proiectului de decizie este IM „Centrul Stomatologic Raional Leova” .

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în vigoare 
Elaborarea prezentului proiect de decizie este reglementat de art.62 şi art. 63 din Legea 
nr. 100/2017 „cu privire la actele normative”

3. Scopul şi obiectivele proiectului ________________ _____________ ____________
Proiectul de Decizie urmăreşte scopul înlăturării unei erori admise la faza iniţială de aprobarea a 
statutului şi anume în denumirea abreviată a fost eronat indicată denumirea de Î.M. “ CSR Leova” ! 
şi a fost eronat indicat capitalul social al întreprinderii de 0 lei care conform Legii nr, 246/2017 cu 
privire la întreprinderile de stat şi municipale şi Hotărîrii Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea 
unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017, nu poate fi mai mic de 5000 
lei.

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect
Riscuri estimate nu su n t. ________________________________________
6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 
normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului_____________

Proiectul de decizie din 15.01. 2020, „ Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.19 
din 25.06.2020 „Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „Centrul Stomatologic Raional Leova”” ” 
nu contravine actelor normative în vigoare şi nu necesită abrogarea unor acte administrative sau 
decizii aprobate de Consiliul Raional Leova.


