
      PROIECT  

D E C I Z I E 

mun. Hîncești 

din ___________2021                                                                    nr.04/_____ 

Cu privire la activitatea Bibliotecilor publice  

în vederea implimentarii în raion a Legii 

”Cu privire la biblioteci” nr.160 din 20.07.2017 

 

            În temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, art.46, privind administrația publică 

locală, a planului de activitate a Consiliului Raional Hîncești pentru anul 2021, aprobat 

prin Decizia Consiliului raional nr.01/49 din 26.03.2021,  Consiliul raional Hîncești,  

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul prezentat de șeful  Direcției Cultură și Turism, dnul Ion Tulbu 

cu  privire  la  activitatea  Bibliotecilor publice în vederea implementarii în raion a 

Legii ”Cu privire la biblioteci” ( anexă ). 

2.  Se pune în sarcina  Direcției Cultură și Turism Hîncești: 

 Coordonarea și monitorizarea  activitații și serviciilor prestate de 

bibliotecile publice din teritoriu.   

 Asigurarea complectării colectiilor de carte din bibliotecile publice prin 

atragerea  surselor bugetare și extrabugetare (proiecte, sponsorizări, 

donații,  altele). 

3. Se recomanda primarilor,  să asigure respectarea și funcționarea in teritoriul 

administrat a Legii ”Cu privire la biblioteci”, inclusiv art.24 din Lege (conducerea 

bibliotecilor publice). 

4. Monitorizarea  executării conforme a  prezentei  decizii se pune în sarcina    

vicepreședintelui raionului, dna Lilia TANASE. 

 

       Președintele ședinței                                                     ______________                          

Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului Raional                                     Elena MORARU TOMA 

 

Inițiat :___________________ Iurie LEVINSCHI, Președintele raionului, 

Coordonat: ________________ Lilia TĂNASE, vicepreședintele raionului 

Elaborat: ________________ Ion TULBU, șef  Direcția Cultură și Turism  

Avizat: _______________Sergiu Pascal, specialist prinicipal (jurist) 

Avizat: _______________Elena Moraru Toma, Secretarul CR 

 

   REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL 

HÎNCEŞTI 

MD-3400, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 138 

tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md 
 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОHНЫЙ СОВЕТ 

ХЫНЧЕШТЬ 

МД-3400, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 138 

тел. (269) 2-20-48, факс (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md 
 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Deciziei Nr.04/_____2021  ”Cu privire la activitatea Bibliotecilor 

publice în vederea implimentarii în raion a Legii ”Cu privire la biblioteci” nr. 

160 din 20.07 2017 

 

 

 

         Șeful Direcției 

Cultură și Turism Hîncești                                                            Ion TULBU  

 

 

 

 

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului 

   Examinarea raportului este în corespundere cu Planul de activitate a Consiliului Raional. 

Iniţiatorul  proiectului de decizie este Președintele raionului  Hînceşti.  Autorul proiectului 

de decizie este șeful  Direcţiei Cultură şi Turism (dnul Ion TULBU).  

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Legea ”Cu privire la Administrația  public locală”, nr.426 din 28.12.2016, Legia  nr.270  

din 23.11.2018,  privind  ”Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Legea ”Cu 

privire la Biblioteci”, nr.160/2017 din 20.07.2017,  ”Regulamentul-cadru de organizare 

și funcționare a bibliotecilor  publice”, elaborat  în baza Ord.nr.186 din 26.02.2019, 

”Regulamentul privind  angajarea prin concurs  a personalului din bibliotecile publice, 

precum și criteriile  minime de selectare  a personalului din biblioteci”,  aprobat prin 

Ord.nr.748/2019  a  Ministerului Educatiei Culturii si Cercetarii,  ”Regulamentul privind 

evaluarea bibliotecilor publice” (Hotarirea de Guvern, nr.747 din 07.10.2020). 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

 

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a stabili modul și nivelul de implementare a Legii 

”Cu privire la biblioteci”,  principiile  şi  procedurile de organizare  şi funcţionare a 

instituțiilor de bibliotecă din teritoriu,  satisfacerea necesităților  și accesul cetățenilor la  

serviciile prestate  de  biblioteci. 

 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

      Proiectul de decizie nr. __ din ___ , 2021   Cu privire la activitatea Bibliotecilor 

publice în vederea implimentarii în raion a Legii  ”Cu privire la biblioteci”nu contravine 

și nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare.  



 

 

 

 

 


