
         

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Publice Raionale ,,Dimitrie Cantemir”  

 

Denumirea autorului proiectului actului normativ 

   Inițiatorul şi autorul proiectului de decizie este Secţia Cultură și Turism din cadrul Consiliului 

raional Ungheni. 

Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii proiectului 

  Bibliotecile funcţionează în baza propriilor regulamente de organizare şi funcţionare, elaborate 

conform regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şi aprobate de către 

autoritatea publică sau fondator, precum şi în baza strategiilor şi a planurilor de dezvoltare a 

bibliotecilor şi a serviciilor de bibliotecă. Necesitatea elaborării și aprobării Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Bibliotecii Publice Raionale ,,Dimitrie Cantemir” și aprobării listei 

serviciilor prestate gratuit și contra plată rezultă din prevederile art. 15 lit. d) din Legea Nr. 160 

din 20.07.2017 cu privire la biblioteci și Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

privind serviciile prestate de bibliotecile publice  Nr. 24 din 22.01.2020, în scopul aducerii în 

concordanţă cu prezenta lege a actelor de reglementare a funcţionării bibliotecii publice. 

Elaborarea prezentului proiect de decizie urmărește scopul stabilirii cadrului general privind 

organizarea şi funcționarea Bibliotecii Publice Raionale ,,Dimitrie Cantemir”. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi               
  Prevederile proiectului deciziei prezentat spre examinare și aprobare are ca scop stabilirea 

cadrului general privind organizarea şi funcționarea Bibliotecii Publice Raionale ,,Dimitrie 

Cantemir” prin aducerea în concordanţă cu legislația în vigoare a actelor de reglementare a 

funcţionării Bibliotecii Publice Raionale ,,Dimitrie Cantemir” și aprobării listei serviciilor 

prestate gratuit și contra plată în conformitate cu prevederile Legii Nr. 160 din 20.07.2017 cu 

privire la biblioteci, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile 

prestate de bibliotecile publice  Nr. 24 din 22.01.2020, Ordinulului Ministerului  Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

bibliotecilor publice Nr. 186 din 26.02.2019. 

Fundamentarea economico-financiară             

   Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Impactul proiectului 

   Proiectul va avea un impact pozitiv, oferind comunităţii servicii şi programe sociale, 

răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, cercetare, învăţare pe tot parcursul 

vieţii şi recreere ale utilizatorilor bibliotecii. Secția Cultură și Turism va  monitoriza executarea 

deciziei şi va interveni cu suport metodologic. 

Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare  şi actelor 

administrative ale autorităţii 

   Urmare a aprobării prezentului proiect este necesar de a abroga Regulamentul de organizare și 

funcționare a Bibliotecii Publice Raionale ,,Dimitrie Cantemir”, aprobat prin Decizia Consiliului 

raional Ungheni Nr. 6/8 din 04.12.2003 ”Cu privire la atribuirea statutului de bibliotecă publică 

raională”.                                                                                                                                                        

   În scopul respectării prevederilor  Legii cu privire la actele normative Nr. 100 din 22.12.2017 

și Legii privind transparenţa în procesul decizional Nr. 239 din 13.11.2008 , proiectul deciziei a 

fost plasat pe pagina web a Consiliului raional Ungheni www.crungheni.md.  

   Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se 

propune Consiliului raional Ungheni pentru examinare şi adoptare în cadrul şedinţei. Proiectul de 

decizie nu contravine actelor normative în vigoare și nu necesită cheltuieli suplimentare.  

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune 

Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.  

 

Șef interimar Secție cultură și turism                        Vadim Pîslaru 

 


