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Proiect

DECIZIA Nr.6/2
din 21 mai2021

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.613 din 1 9 noiembrie 20 I 9

,,Cu privire la componenla nominald a comisiilor consultative de specialitate"

ln temeiul prevederilor art.43 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administralia publicd locald, art.10, 118-126 Codul Administrativ nr.lt6l2OI8, Hottrririi Comisiei
Electorale Centrale nr.4840 din 13 mu 2021 "Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier in
Consiliul raional Orhei", punctului 25 al Regulamentului privind constituirea gi funcfionarea Consiliului
raional Orhei aprobat prin decizia Consiliului raional nr.5l6 din 15.11.2012 consiliul raional Orhei

DECIDE:

1. Decizia Consiliului raional nr.6/3 din 19 noiembrie 2019 ,,Cu privire la componentanominald a
comisiilor consultative de specialitate" se modific6 dupd cum urmeazl:
1.1in anexa nr.4 -,,Componenfa nominald a comisiei consultative de specialitate agriculturd,

industrie, construclii qi proteclia mediului" numele prenumele ,,Tighineanu Constantin" se

substituie cu numele prenumele ,,Cociug Oleg"
2. PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria 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 (preqedinte dna Svetlana Ulanova), vor asigura controlul executlrii prezentei decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat:

Yizat:

D.Jurcanu - pregedintele raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
M.Bltrincea - 9e( Serviciul Juridic

Elaborat:S.Caraman



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.6/3 din l9 noiembrie 2019,,Cu
privire la componen{a nominaltr a comisiilor consultative de specialitate,'

1. Denumirea autorului Ei duptr caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului Raional

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie gi finalittr{ile urmtrrite
Proiectul de decizie este elaborat h conformitate cu prevederile art.43 aln.(2) al Legii nr.436-XVI din 2g

decembrie 2006 privind administralia publicd local6, art. I 0, I 18 - 126 a Codului Administrativ-w.11612018, Hottririi
Comisiei Electorale Centrale nr.4840 din l3 mai 2021 "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
nr.5/6 din 15.11.2012

3. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(ierea elementelor noi
In corespundere cu prevederile art,5, alin.2 lit. f) al Legii 768 din O2.O2.2OOO privind statutul alesului local pct.l5

lit e), pct.19 lit a) pct.20 al Regulamentului privind procedura de ridicare gi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin
Hotf,rirea CEC nr. 2514 din 04 iunie 2019, consilierii raionali dl Tighineanu Constantin, ales pe listele Partidului
Socialigtilor din R.Moldova a depus cerere de demisie prin care a solicitat ridicarea mandatului de Consilier in Consiliul
raional Orhei

in corespundere cu Regulamentul menfionat candidatul supleant pe lista Partidului Socialigtilor din R.Moldova dl
Cociug Oleg a depus declaraliile privind consimf6mdntul de a i se atribui mandatul vacant.

Comisia Electoral6 Centrall prin Hotlrirea nr.4840 din 13 mai 202l,inbazacererii de demisie a ridicat mandatul
de consilieri a dl Tighineanu Constantin qi a atribuit mandatul de consilier dl. Cociug Oleg

Proiectul deciziei prevede modificarea componenlei nominale a comisiei consultative de specialitate agricultur6,
industrie, construclii gi proteclia mediului in legdturl cu atribuirea mandatului de consilieri candidatului suplianl.

4. Fundamentarea economico financiartr
Implementarea proiectului de decizie nu necesitf, cheltuieli suplimentare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeaz6 in sistemul actelor normative modificdnd decizia Consiliului raional nr.6/3

din l9 noiembrie 2019,,Cu privire la componenfa nominaltr a comisiilor consultative de specialitate.
6. Avizarea gi consultarea publictr a proiectului de decizie
lnbaza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire Ia modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.6/3 din l9

noiembrie 2019,,Cu privire la componenfa nominaltr a comisiilor consultative de specialitate" a fost ayizat de
pregedintele raionului, secretarul Consiliului raional, Serviciul juridic.

In scopul respectlrii prevederilor Legii nr.239 din 1 3 noiembrie 20 I 3 privind transparenta procesului decizional
proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul Transparenld decizionald,
secfiunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2Ol7 cu privire la actele normative proiectul deciziei a fost

expus expertizei juridice de clhe specialistul principal al aparatului pregedintelui raionului fiurist). Structura qi conlinutul
actului corespunde normelor de tehnicd legislativd.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de specialitate gi
aprobare in cadrul gedinfei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului Raional 4 Serghei Caraman



coMrsrA ELECToRALA cBNrnnrA
A REPUBLICII MOLDOVA
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HoTAnAna
cu privirc Ia atribuirca unui mandat dc consilier

in Consiliul raional Orhci

Cornisia Electorald Cenlraltr a recepfionat oererea de demisie a consilierului Tighineanu
Constantin ales pe lista Partidului Politic ,,Partidul Socialiqtilor din I{epublica Moldova" in
Consiliul raional Orhei, precum qi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
urmdtorului candi dat supleant.

Corrform documentelor electorale pe care le deline Cornisia Electoral6 Central6, mandatul

de consilier in Consiliul raional Orhei ii revine candidatului supleant Cociug OIeg de pe lista

Partidului Politic ,,Partidul SocialiEtilor din Republica Moldova", corlfil'matd prin hot[rdrea
Judecdtoriei Orhei din 2 noiembrie 2019.

in temeiul art. l8 alin. (2), art.22 alin. (l) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codut electoral

nr. 138111997,afl.5 alin. (2) lit. I Ei alin. (3) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local
qi in confonlitate cu pct. 15 lit. e), pct.23 Ei pct.29lit. b) Ei e) din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare Ei atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotdr6rea Comisiei
Electorale Centrale nr, 251412019, Comisia ElectoralS Centrald h o t a r I E t e:

1. Se ridic[,inbaza cereriide demisie, rnandatul consilierului Tighineanu Constantin ales

pe lista Partidului Politic ,,Parlidul Socialiqtilor din Republica Moldova" in Consiliul raional
Orhei.

2. Se atribuie rnandatul de consilier in Consiliul raional Orhei candidatului supleant Cociug
Oleg de pe lista Partidului Politic,,Partidul SocialiEtilor din Republica Moldova".

3. Se preavizeazd consilierul Cociug Oleg asupra obliga[iei de a respecta teunenul de 30

de zile pentru inldturarea stdrii de incompatibilitate in cazul apariliei acesteia.

4.Prczenta hotSrire intrd in vigoare Ia data adopt6rii, se public6 pe pagina web oficiali
a Cornisiei Ei poate fi contestat6 in decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii
prealabile Ia Comisia Electoral6 Cerrtrald (adresa: mun. Chiqiniu, str. Vasile Alecsandri, nr. 119),

Preqedintele
Comisiei Electorale Centrale Dorin CIMIL

Secretarul
Comisiei Blectorale Centrale Maxim LBBBDINSCHI

Clriqindu, 13 lrnai202l
Nr. 4840

Comisia Etectorale CentralA

CORE.9PIJNSH
ORIGINATUTUI


