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DECIZIA Nr.1/9
din 1l martie2020

Cu privire la executarea deciziei Colegiului Civil,
Comercial qi de Contencios Administrativ L6rgit al

Cur{ii Supreme de Justifie din 20 noiembrie 2019

in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2), art.50 alin. (a) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind administralia publica locali, cu modificlrile ulterioare, deciziei Colegiului Civil, Comercial 9i de

Contencios Administrativ L6rgit al Cu(ii Supreme de Justilie din 20 noiembrie 2019 in catza rv. 3ra -
1I48lIg, Hotlrirea Judecdtoriei Orhei (sediul centru) din 02 noiembrie 2019 (dosarul nr'3ca-8112019), afi-2

alin.(l), art.25 alin. (1) al Legii R. Moldova 768 - XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local 9i {inind
cont de informatia Ministerului Sdn6t5!ii, Muncii ;i Protecliei Sociale "Cu privire la mirimea salariului mediu

lunar pe economie realizatin anul 201 8" (Monitorul Oficial nr.94-99 din 15.03.2019) Consiliul raional

DECIDE:

l. Se ia act de decizia Colegiului Civil, Comercial gi de Contencios Administrativ Ldrgit al Cu(ii Supreme

de Justilie din 20 noiembrie 2019 in cauza civilI nr. 3ra - ll48l19-
Z. Se restabile;te dl.Dorin Zghibafiaincepind cu 06 martie 2018 in funclia de vicepregedinte al raionului

Orhei

3. Se constatd incetarea de drept a mandatului de vicepre;edinte al raionului Orhei a dl.Dorin Zghiba(a din

data de 02 noiembri e 2019 in legituri cu incetarea de drept a mandatului Consiliului raional Orhei.

4. Se responsabilizeazd dna Olga Muntean, contabilul - gef al aparatului pregedintelui raionului, de a achita

dl Dorin Zghiba(a:

4.1 salariul cu contribuliile obligatorii pentru absenla fo(ata de la muncd pentru perioada 06 martie

2018 - 02 noiembrie2019 in cuantum de 285081-08 lei;

4.2 concediul nefolosit cu contribu{iile obligatorii pentru perioada 06.martie 2018 - 06 martie 2019

(35 zlle calendaristice) qi 06 martie 2019 - 02 noiembrie 2019 (22 zile calendaristice) in cuantum de

35513.85 lei;

4.3 prejudiciul moral in cuantum de 10 000 lei;

4.4 indemnizaliaurnicdalegilor locali ai Consiliului raional Orhei (anii 2015-2019),carela incetarea

de drept a mandatului, au activat cel putin doi ani in aceastd calitate in cuantum de 6446-60lei.

5. $eful Direc{iei Generale Finanle dna Galina Colun va identifica sursa de acoperire a mijloacelor financiare

alocate in prezenta decizie efectuAnd remanierile in bugetul raional.

6. prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii in Registrul de stat a actelor locale cu drept de atac in

termen de 30 zile de la data comuniclrii in Judecitoria Orhei.

j. Vicepreqedintele raionului dna Marina Cravcenco, comisia consultativd de specialitate economie, buget

gi finan{e (pre;edinte dna Nelli Parutenco), comisia consultativd de specialitate administra{ie publicd 9i

drept (pregedinte ), vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.
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