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DECIZTANT.5/
din 14 mai202l

+

Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor
Consiliului electoral al circumscriptiei electorale
raionale Orhei

in temeiul art.43, alin.(2), al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia
publicl loca16, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, art.10 llS-126 Codul Administrativ
nr.ll6l20l8 art.28 alin. (5) din Codul electoral nr.138l din2l noiembrie 1997, cu modificarile qi
complet6rile ulterioare,inbaza decretului Preqedintelui R:Moldovanr.77 din28 aprilie 202l,in
scopul oryanizdrii qi desfdqurlrii alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 11 iulie 202L,
Consiliul raional Orhei DECIDE

DECIDE;

1. Se propun Comisiei Electorale Centrale candidaturile de bazd, gi de rezervd pentru
constituirea Consiliului electoral al circumscriptiei electorale raionale Orhei, conform
anexei nr.1.

2. Secretarul Consiliului raional va remite deciziain cauzd Comisiei Electorale Centrale in
termenii stabilili.

3. 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

4. Secretarul Consiliului raional dl S. Caraman, comisia consultativd de specialitate
administralie public6 qi drept (preqedinte dna S.Ulanova) vor asigura controlul executdrii
prezentei decizii.

Pregedintele

Secretarul ului Raional Serghei Caraman

Coordonat:

Yizat:

D. Jurcanu - pregedintele raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
M.Bdtrincea - gef, Serviciul Juridic

Elaborat: ffi



Noti informativtr
la proiectul deciziei "Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral al

circumscripfiei electorale raionale Orhei"

1. Denumirea autorului qi, duptr c z, a participanfilor Ia elaborarea proiectului deciziei.
Secretarul Consiliului raional.

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitl{ile urmlrite.
Prin decretul Preqedintelui R:Moldova nr.77 din 28 aprilie 2021 afost dizolvat Parlamentul ;i

stabilitd data de I I iulie 2021 pentru alegerea noului Parlament.
Proiectul deciziei " Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral al

circumscriptiei electorale raionale Orhei", reprezintd documentul elaborat intru realizarea art.28 alin. (5)
gi alin. (7) al Codului electoral nr.1381 din2l noiembrie 1997, care prevdd: "(5) i" cazul alegerilor
parlamentare, prezidenliale, referendumurilor republicane Si alegerilor locale generale, candidaturile a
2 membri ai consiliului electoral de circumscriplie de nivelul doi se propun de cdtre judecdtorie sau,
dupd caz, de cdtre curtea de apel, candidaturile altor 2 membri - de cdtre consiliile locale de nivelul doi
Si Adunarea Populard a Gdgduziei. Candidaturile celorlalli membri se propun de cdtre partide Si alte
organizalii social - politice reprezentate tn Parlament la data constituirii consiliului electoral de
circumscriplie, cdte unul de la fiecare partid sau altd organizalie social - politicd, iar dacd nu este

suficient, numdrul rdmas de membri se completeazd de Comisia Electorald Centrald, din Registrul

func I ionar i I or e I e ct or al i.

(7) Membrii consiliului electoral de circumscriplie propuSi de instanlele judecdtoreSti Si de consiliile
locale nu pot fi consilieri tn consiliile locale, deputa\i in Adunarea Populard a Gdgduziei gi/sau membri
de partid,

in vederea executdrii prevederilor art.28 din Codul electoral Consiliul raional urmeazd sd tnainteze
Comisiei Electorale Centrale ptna la 14 mai 2021, candidaturile a doi membri pentru constituirea
consiliului electoral de circumscriplie de nivelul doi Si doud candidaturi de rezervd.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi.
Proiectul deciziei conline informatii despre numele, prenumele persoanelor propuse pentru a fi incluse in
componenta consiliilor electorale.

4. Fundamentarea economico-financiarI.
Pentru persoanele propuse in componenla consiliului electoral de circumscrip(ie electorali raionali, in
cazul degrevlrii de atribuliile de la locul de munc6 permanent, in temeiul art.35 alin. (4) Comisia
Electorald Centrald determind numdrul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevatri de

atribuliile de la locul de muncd permanent Si termenul acestor degrevdri. Membrilor organelor
electorale degrevali din instituliile bugetare li se menline salariul la locul de muncd permanent. Pentru
actiyitatea tn perioada electorald persoanele degrevate din instituliile bugetare , persoane degrevate

din alte unitdli Si cele convocate beneficiazd de o indemnizalie , calculatd tn baza salariului mediu pe
economie pentru anul precedent Si achitatddin mijloacelefinanciare alocate pentru alegeri

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul se incorporeazdin sistemul actelor normative gi nu necesitd abrogarea/modificarea altor decizii.

6, Avizarea proiectului de decizie.
inbaza celor expuse gi in conformitate cu art.32 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la
actele normative, proiectul deciziei "Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului
electoral al circumscripliei electorale raionale Orhei", a fost avizat de pregedintele raionului,

vicepreEedintele raionului (responsabil de problemele sociale), Secretarul Consiliului Raional, Serviciul
Juridic.

7, Consultarea expertizei juridice.
in temeiul arf.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative,

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre Serviciul Juridic. Proiectul deciziei este

in concordantd cu Codul electoral nr. 13 81 din 2l noiembrie 1997 , cu modificdrile Ei completdrile

ulterioare. Dispoziliile proiectului se incadreazd in prevederile art.28 din legea menfionatd.

Structura Ei continutul actului corespunde normelor de tehnic6 legislativS.

Reieqind din cele expuse, proiectul deciziei se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate qi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman


