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DECiZIA}/ b,I
14 septembrie 2021

proiect

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.6/3 din 19 noiembrie 2019
,,Cu privire la componenla nominalA a comisiilor consultative de specialitate',

in temeiul prevederilor Nt.43 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administralia publicd locald, art.10, 118-126 Codul Administrativ nr.l16l2O18, Hotlrtrii Comisiei
Electorale Centrale rt.5222 din 17 august 2021 "Cn privire la atribuirea r.rnui mandat de consilier in
Consiliul raional Orhei", punctului 25 al Regulamentului privind constituirea $i functionarea Consiliului
raional Orhei aprobat pdn decizia Consiliului raional nr.5/6 din 15.11.2012 consiliul raional Orhei

DECIDE:

1. Decizia Consiliului raional nr.6/3 din 19 noiembrie 2019 ,,Cl privire la componenla nominald a
comisiilor consultative de specialitate" cu modifictrrile ulterioare se modifici dupi cum urmeazl:
1.1 in anexa nr.2 - ,,Componenta nominalf, a comisiei consultative de specialitate educalie, proteclie

socialA, sdnAtate publicd, culturd, tineret qi spor" numele prenumele ,,Cugnir Mariana,, se

substituie cu numele prenumele,,RussuYalentina"
2. PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecitoria Orhei

in termen de 30 zile de la publicare in condiliile Codului Administrativ.
3. Secretarul Consiliului raional dl.S.Caraman, comisia consultativd de specialitate administralie

publicd qi drept (pregedinte dna Svetlana Ulanova), vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Pregedinte

Secretarul nsiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului

S. Cararnan-secretaru I Consiliului Raional
M.Bltrincea qef, Serviciul Juri

Elaborat S.C

Y izatl



NOTA INFORMATIV.{
la proiectul de decizie ,,Cu privire la modilicarea Deciziei Consiliului Raional nr.6/3 din l9 noiembrie 2019,,Cupriyire la componellla nomitraltr a comisiilor cotrsultative de specialitate"

^ 1.-D*]Tirea aulorului gi duptr c8z, a participanfilor la elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului Raional

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie gi finalittrtile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu prevederile at.43 alin.(2) al Legii ru.436-Xvl din 2g

decembrie 2006 privind administralia publica localtr, aIt.I0, 118 - 126 a Codului Administrativ-nr.l lol2018, Hot6drii
Comisiei Electorale Cefirale rr.5222 din l7 august 2021 "Cupdvirelaat buirea unui mandat de consilier in Consiliul
raional orhei", punctului 25 al Regulamentului privind constituirea ii funclionarea Consiliului Raional orhei aprobat prin
Decizia nr.5/6 din 15.11.20t2

3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elemeotelor noi
In corespundere cu prevederile art.5, alin .2lit. f1 alLegii 768 din 02.02.2000 pivind statutul alesului local pct.l5

lit.e)' pct.lg lit a) pct.20 al Regulamentului privind procedura de ridicare 9i atribuire a mandatelor de consilier, aprobat
prin Hotdrirea CEC rt 5222 din 17 august 2019, consilierul raionali dna CuEnir Mariana, aleastr pe listele Blocului
Electoral "ACL.IM Platforma DA 9i PAS"a depus cerere de demisie prin care a solicitat ridicarea mandatului de consilier
in consiliul raional orhei in legtrtura cu alegerea in calitate de deputat al parlamentului R.Moldova

. In corespundere cu Regulamentul menlionat candidatul supleant pe lista Blocului Electoral ,,AC[IM plattorma
DA 9i PAS doamna Russu Valentina a depus declaraliile privind consimfdmantul de a i se atribui mandatul vacanr.

. Comisia Electorald centrali prin H otLirea 5222 din 17 august 2021, in baza cererii de demisie a ridicat mandatul
de consilierului dna cugnir Mariana $i a atdbuit mandatul de consilier dnei. Russu valentina

Proiectul deciziei prevede modificarea componenJei nominale a comisiei consultative de specialitate educalie,
asistenlS sociald, sin6tate publictr. cultud, tineret $i sport in legituri cu atribuirea mandatului de consilieri candidatului
supliant.

4. Futrdamentarea €conomico fi nanciartr
Implementarea proiectului de decizie nu necesita cheltuieli suplimentare.

5. Modul de iDcorporare a gctului in cadrul trormativ in yigoare.
Proiectul deciziei se incorporeaza in sistemul actelor normative modific6nd decizia Consiliului raional nr.6/3

din l9 noiembrie 2019,,cu privire la componetrra nomiraltr a comisiilor consultative de specialitate.
6. Avizarea gi consultarea publicl I proiectului de decizie
In baza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire l8 modificares Deciziei Consiliului Raional nr.6/3 din

l9 noiembrie 2019,,Cu privire h componenra nominall a comisiilor cotrsultative de specialitate" a fost avizat de
pregedintele raionului, secretarul Consiliului raional, Serviciul juridic.

. In scopul respectirii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla procesului decizional
proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul Traniparenld clecizionald.
seclilnea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
In temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul deciziei a fost

expus expertizei juridice de cf,tre specialistul.principal al aparatului pregedintelui raionului (urist). Structura gi con[inutui
actului corespunde normelor de tehnicl legislativd.

_ Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de specialitate qi
aprobare in cadrul qedin{ei Consiliului raional.

Serghei CaramanSecretarul Consiliului Raional



coMrsIA ELEcToRATA crxrnarA
A REPUBLICI MOLDOVA
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HOTANANP
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

in Consiliul raional Orhei

Comisia Electoral[ Central5 a receplionat cererea de demisie a consilierului Cuqnir Mariana

aleasd pe lista Blocului electoral ,,ACUM Platforma DA Ei PAS" in Consiliul raional Orhei,

precum qi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier urmdtorului candidat supleant.- 
Conform documentelor electorale pe care le deline Comisia ElectoralS Centrald, mandatul

de consilier in Consiliul raional Orhei ii revine candidatului supleant Russu Valentina de pe lista

Blocului electoral ,,ACUM Platforma DA gi PAS", confirmatd prin hotdrdrea Judecdtoriei Orhei

(sediul Central) din 2 noiembrie2019.
in temeiul art. 18 alin. (2), art.22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (i2) din Codul electoral

ff. 138111997, art.5 alin. (2) lit. f) qi alin. (3) din Legea nr.76812000 privind statutul alesului

local gi in conformitate cu pct. 15 lit. e) qi pct. 29 lit. b) qi e) din Regulamentul cu privire la
p.o""drru de ridicare gi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotdr6rea Comisiei

Electorale Centrale nr. 25 1 412019, Comisia Electoral6 Centrali h o t 5 r d 5 t e:

1. Se ridica,inbaza cererii de demisie, mandatul consilierului CuEnir Mariana aleas[ pe

lista Blocului electoral,,ACUM Platforma DA ;i PAS" in Consiliul raional Orhei.

2. Se atribuie mandatul de consilier in Consiliul raional Orhei candidatului supleant Russu

valentina de pe lista Blocului electoral,,ACUM Platforma DA 9i PAS".

3. Se preavizeazd consilierul Russu Valentina asupra obligaliei de a respecta termenul de

30 de zile pentru inlf,turarea stlrii de incompatibilitate in cazul apariliei acesteia.

4. Prezentahotirdre intrd in vigoare la data adoptdrii, se publicd pe pagina web oficiald a

Comisiei qi poate fi contestatd in decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii

prealabileia Comisia Electorald Centrald (adresa: mun. Chiginbu, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

Pre;edintele
Comisiei Electorale Centrale '

Secretarul qedinfei

Chigindu, I7 augtst 2021
Nr.5222

Dorin CIMIL

Vadim FILIPOV
/)41ftc"2


