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proiect

DECIZIA Nr.5i

din

iunie 2022

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.613 din 19 noiembrie 2019
,,Cu privire la componenla nominald a comisiilor consultative de specialitate"

in temeiul prevederilor art.43 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administratia publicd locald, art.10, 118-126 Codul Administrativ nr.l 16/2018, Hotdririi Comisiei
Electorale Centrale nr.493 din 06 mai2022 "Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier in Consiliul
raional Orhei", punctului 25 al Regulamentului privind constituirea gi func{ionarea Consiliului raional
Orhei aprobat prin decizia Consiliului raional nr.516 din 15. 11.2012 consiliul raional Orhei
DECIDE:

1.

2.

3.

Decizia Consiliului raional nr.6l3 din 19 noiembrie 2019 ,,Cu privire la componen{a nominalS a
comisiilor consultative de specialitate" se modificd dupd cum urmeazd:
1.1in anexa w.4 -,,Componenla nominald a comisiei consultative de specialitate agriculturd,
industrie, construclii qi protecfia mediului" numele prenumele ,,Rotaru Valerian" se substituie
cu numele prenumele ,,Busuioc lon"
PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atacin Judecdtoria Orhei
in termen de 30 zlle de la publicare in condifiile Codului Administrativ.
Secretarul Consiliului raional dl.S.Caraman, comisia consultativd de specialitate administratie
public6 Ei drept (preqedinte dna Svetlana Ulanova), vor asigura controlul execut[rii prezentei decizii.

Pregedintele qedinlei
Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

Yizat:

D.Jurcanu

- pregedintele

raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional

M.Bf,trincea
Elaborat:S.Caraman

Serghei Caraman

-

5ef. Serviciul Juridic

coMrsrA ELECToRATA cuxrnarA
A R.EPUBLICII MOLDOVA

Adresa: str, Vasile Alecsanclri, nr. Jl9, Chi5iniu, iiepLrblica
Moldova, I\.{D_2012.
Telelon: +373 22251451. tbx: +373 22234-017.
Website : wrvtv.cec. rnd, e-ntai I : in fb(rrlcec. ntd

I{OTANANB
cu privire Ia atribuirea unui mandat de consilier

in Consiliul raional Orhei
Comisia Electoral[ Centrald a receplionat cererea de demisie a consilierului
Rotaru
Valerian ales pe lista Blocului electoral ,,ACUM Platforma DA pAS,,in Consiliul
raional Orhei,
;i
precum gi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier urmltorului
candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le define Comisia Electorald Centrala, mandatul
de consilier in Consiliul raional Orhei ii revine candidatului supleant Busuioc Ion de pe
lista
Blocului electoral ,,ACUM Platforrna DA gi PAS", confirmatd prin hotirdrea Judec6toriei Orhei
(sediul central) din 2 noiembrie 2019. La adoptarea hotararii privind atribuirea mandatului,
Comisia re{ine declaralia de refuz a candidatului supleant Nani Boris de pe lista blocului electoral.
Totodatd, Comisia constatd cd cererea de demisie a consilierului Rotaru Valerian a fost
semnatd la data de 9 februarie 2022, iar Ia Comisie a fost recepfionatd pe 27 aprilie 2022,
astfel
rezultArid faptul cd secretarul Consiliului raional Orhei nu a respectat termenul stabilit la pct.
29
din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare;i atribuire a mandatelor de consilier, aprobat
prin hotarArea Comisiei Electorale Centrale nr. 251412019.
in temeiul art. l8 alin. (2), art.22 alin, (l) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral
nr. 1381/1997, art. l0 alin. (l) din Codul administrativ nr. l1612018, arr.5 alin. (2) lit. f) alin.
9i
(3) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local gi in conformitate cu pct. l5
lit. e), pct.
23 9i pct. 29 lit. b), e) ;i g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare gi atribuire a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotdr6rea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/21lg,
Comisia ElectoralS Central6 h o t d r E s t e:

l. Se ridicS, in baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rotaru Valerian ales pe
lista Blocului electoral ,,ACUM Platforma DA qi pAS" in Consiliul raional Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier in Consiliul raional Orliei candidatului supleant Busuioc
Ion de pe lista Blocului electoral ,,ACUM platforrna DA gi pAS,,.
3. Se preavizeazd consilierul Busuioc Ion asupra obligatiei cle a respecta termenul de 30 de
zile pentru inlSturarea starii de incompatibilitate in cazul apar.iliei acesteia.
4. Se aten{ioneazd secretarul Consiliului raional Orhei asupra necesitd}ii respectdrii
termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare gi atribuire a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotdr6rea Comisiei Electorale Centrale nr.25l4l20lg.
5. Prezenta hotdrdre intrd in vigoare la data adoptdrii, se public6 pe pagina web oficiala
a Comisiei gi poate fl contestatd in decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii
prealabile la Comisia El
ad resa: mun. Chi;inau, str. Vasile Alecsan dri, nr. I l9).
Vicepre;edintele
Comisiei Electorale Cen

Pavel POSTICA
&

Secretarul
Comisiei Electorale
Chigindu, 6 mai 2022

Nr. 493

1,'7irn

Alexandr BERLINSCHII

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.6/3 din 19 noiembrie 2019,,Cu
privire la componen{a nominall a comisiilor consultative de specialitate"

l. Denumirea autorului gi dupl caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului Raional
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie ;i finalitlfile urmlrite
Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu prevederile art.43 alin.(Z) al Legii nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraJia publici local6, art. 10, ll8 - 126 a Codului Administrativ nr. 11612018,Ilotdririi
Comisiei Electorale Centrale nr.493 din 06 mai 2022"Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier in Consiliul raional
Orhei", punctului 25 al Regulamentului privind constituirea qi func{ionarea Consiliului Raional Orhei aprobat prin Decizia
nr.5/6 din 15.11.2012
3. Principalele prevederi ale proiectului ;i eviden(ierea elementelor noi
In corespundere cu prevederile ar1.5, alin.2 lit. f) al Legii 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local pct.15
lit e), pct. l9 lit a) pct.20 al Regulamentului privind procedura de ridicare gi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin
Hotdrirea CEC nr. 2514 din 04 iunie 20 I 9, consilierul raionali dl Rotaru Valerian, ales pe listcle Blocului electoral "ACUM
a depus cerere de demisie prin care a solicitat ridicarea mandatului de consilier in Consiliul raional Orhei
In corespundere cu Regulamentul men(ionat candidatul supleant pe lista Blocului electoral "ACUM Platforma DA
gi PAS"dl Busuioc Ion a depus declarafiile privind consimldmdntul de a i se atribui mandatul vacant.
Comisia Electorald Centrali prin Hotdrire a nr.493 din 06 mai 2022, in baza cererli de demisie a ridicat mandatul
de consilieri a dl Rotaru Valerian qi a atribuit mandatul de consilier dl. Busuioc Ion
Proiectul deciziei prevede modificarea componenlei nominale a comisiei consultative de specialitate agriculturd,
industrie, construclii gi proteclia mediului in legdturd cu atribuirea mandatului de consilieri candidatului suplian!.
4. Fundamentarea economico financiari
Implementarea proiectului de decizie nu necesitd cheltuieli suplimentare.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazi in sistemul actelor normative modificdnd decizia Consiliului raional nr.6/3
din l9 noiembrie 2019,,Cu privire la componen(a nominall a comisiilor consultative de specialitate.
6. Avizarea si consultarea publicl a proiectului de dccizie
lnbaza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire la modificarca Deciziei Consiliului Raional nr.6/3 din l9

noiembrie 2019,,Cu privirc la componcnla nominall a comisiilor consultative de specialitate" a fost avizat

de

preqedintele raionului, secretarul Consiliului raional, Serviciuljuridic.
In scopul respectSrii prevederilor Legii nr.239 din l3 noicmbrie 2013 privind transparenla procesului decizional
proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul Transparenld decizionald,
secliunea Consultdri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Lege a nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul deciziei a fost
expus expertizei juridice de cdtre specialistul principal al aparatului preqcdintelui raionului (urist). Structura qi conlinutul

actului corespunde normclor de tchnicd legislativd.
Reiegind din cele expuse, proiectul de dccizie se propune spre avizare comisiilor consultative de specialitate
aprobare in cadrul gedin(ei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului Raional

Serghei Caraman

gi

