
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILruL RAIONAL UNGHENI

MD-3500, or.Ungheni, str.Nafionald, i I
tellfax (236) 2-27 -26, e-mail: un-coqsrl@lrtc-ut!.!qd

DE,CIZIE

din /3. 0.r 2010

Cu privire la aprobarea Regulilor interne de organizare a
procedurilor de asigurare a tralsparenlei fn procesul
de elaborare $i adoptare a deciziilor Consiliului raional Ungheni

in temeiul Legii privind administrafia publicd locald nr. 436-XVI din28.12.2006;' 
Avind in vedere Legea privind transparenla in procesul decizional nr.239 din 13.11.2008;

in baza Hotdririi Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 ,,Cu privire la acliunile de

implementare a Legii nr. 239-XYI din 13 noiembrie 2008 privind transparenJa in procesul

decizional",

Consiliul raional Uneheni

DECIDE:

1. Se aprobd Regulile interne de orgatizare a procedtrilor de asigurare a transparenlei in procesul

de elaborare gi adoptate a deciziilor Consiliului raional Ungheni (se anexeazd).

2. Se desemneazd, in calitate de coordonatori in procesul de consultare publicd secretarul

Consiliului raional, Secfia administralie publicd gi specialistul in relalii cu publicul gi mass-

media.

Seclia administralie publicd (gef R. Manole) 9i specialistul in relalii cu publicul qi mass-media:

- vor asigura rcalizarea prevederilor Regulilor interne de orgarizare a procedurilor de

asigurare a transparenlei in procesul de elaborare gi adoptare a deciziilor Consiliului
raional Ungheni

- vor planifica gi organiza mdsuri de informare gi consultare a cetdlenilor pentru

asigurarea transparenlei in procesul decizional
- vor prevedea in structura site-lui Consiliului raional Ungheni compartimentul

,,Transparen[a decizionalil', oferind posibilitatea consultdrii on-line (voting).

Cheltuielile pentru realizarea acliunilor planificate vor fi efectuate din contul mijloacelor
bugetare cu destinalia respectivd, precum gi din granturi.

5. Consiliul raiohal Ungheni va inainta un demers .#" G.ru.mul Republicii Moldova privind
completarea Capitolului VI "Autoritdfile administraliei publice ale raionului" din Legea privind
administralia publicd locald nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 gi anume, pe lingd funclia de

pregedinte al raionului sd fie creat6 funclia de pregedinte al Consiliului raional.

6. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie secretarului Consiliului raional Ungheni,

dna Rodica LiJcan.

Ion OPINCA

Contrasemneazd:
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/S ecretarul Consiliului Rodica LITCAN


