
DECIZIA 

Consiliului raional nr. 6/22 din 17 septembrie 2015 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind suportul informațional al paginii web oficiale a Consiliului raional 

Ștefan-Vodă în rețeaua Internet” 

În scopul promovării transparenței și sporirii eficienței activității Consiliului raional Ștefan 

Vodă prin informare și publicare pe pagina web oficială a Consiliului raional Ștefan-Vodă în 

rețeaua Internet; 

în conformitate cu art. 18, alin. (1) și (2) din Legea nr.467 din 21 noiembrie 2003 „Cu privire 

la informatizare și la resursele informaționale de stat”; 

în temeiul art.41 al Regulamentului cu privire la paginile oficiale ale autorităților 

administrației publice în rețeaua Internet, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.188 din 03.04.2012; 

în baza art. 43, alin.(2) și art. 46 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă  

DECIDE: 
1. Se aprobă: 

1.1. Regulamentul privind suportul informațional al paginii web oficiale a Consiliului raional 

Ștefan Vodă în rețeaua Internet, conform anexei nr.1; 

1.2. Lista furnizorilor de informații pe pagina web oficială a Consiliului raional Ștefan Vodă, 

conform anexei nr.2. 

2. Președintele raionului (Nicolae Molozea) în termen de 30 zile va numi prin dispoziție un 

angajat din cadrul aparatului președintelui sau altei instituții din subordinea Consiliului raional 

care va exercita atribuțiile de administrator al conținutului informațional pe pagina web a 

Consiliului raional Ștefan Vodă în rețeaua Internet (în continuare administrator).  

3. Coordonarea acțiunilor de colectare a informației de la furnizori, publicarea și actualizarea 

acesteia pe pagina web oficială a Consiliului raional Ștefan Vodă se atribuie administratorului. 

4. Se obligă furnizorii de informație pe pagina web oficială a Consiliului raional Ștefan Vodă 

(șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor, conducătorii instituțiilor publice): 

4.1. Să desemneze funcționarii responsabili pentru prezentarea informației și asigurarea 

pregătirii și transmiterii administratorului conținutului informațional a informației respective;  

4.2. Să prezinte, în termen de 30 de zile, administratorului conținutului informațional a 

paginii web oficiale lista funcționarilor responsabili pentru pregătirea și transmiterea 

informațiilor. 

5. Furnizorii de informații vor prezenta permanent informații în limba de stat pe suport de 

hârtie și electronic. 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Nicolae Molozea, președintele 

raionului. 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoștință: 

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat; 

Serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu; 

Autorităților publice locale de nivelul I; 

Prin publicare pe pagina web și în Monitorul Oficial  

al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Președintele ședinței  

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional 

Ion Țurcan 
 

  

 


