
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr. 7/ 
                                             din     noiembrie   2021   

                                                                                                        Proiect 
Cu privire la ridicarea mandatului de consilier
în Consiliul raional Strășeni

În temeiul art. 5 alin. (2)  lit. a) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului
local, cu modificările ulterioare, art. 24 alin (1) lit. e),  art. 46 din  Legea nr. 436/2006
privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019 pentru aprobarea  Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier,  examinând
nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se  ridică  mandatul  consilierului  ----------  ales  pe  lista  Blocului  electoral
”ACUM Platforma DA și PAS” în legătură cu absența fără motive întemeiate de la
trei ședințe consecutive ale consiliului.
     2. Se declară vacant mandatul de consilier în Consiliul raional Strășeni atribuit
formațiunii respective.
     3. Prezenta decizie se comunică persoanelor interesate.

Preşedinte al şedinţei,                                                              
                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                 Nina   RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                                                 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei „Cu privire la ridicarea mandatului de consilier

 în Consiliul raional Strășeni”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic subdiviziune a Consiliului raional Strășeni.
2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 
Articolul 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 768/2000 privind statutului alesului local stipulează ” 2)
Mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de: a) absenţă fără motive întemeiate
de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului;”. Articolul 24 alin (1) lit. e),  art. 46 din   Legea nr. 
436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare prevede
”(1) Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de: e) absență fără motive 
întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului”.  Punctul  16 lit. c) din Regulamentul 
cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier aprobat prin  Hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019  stipulează   ”16. Mandatul consilierului se ridică 
prin decizia consiliului sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), raional în caz de: c) absenţă 
fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului.”
Prevederile legale precitate  și absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale 
Consiliului raional de către consilierul --------  au stat la baza elaborării proiectului de decizie 
„Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în Consiliul raional Strășeni”.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei „Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în Consiliul raional Strășeni” 
prevede ridicarea mandatului de consilier în Consiliul raional Strășeni al dlui ------ ales pe lista 
Blocului electoral ”ACUM Platforma DA și PAS” și declararea vacanței mandatului de 
consilier în Consiliul raional atribuit  formațiunii respective.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectul deciziei „Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în Consiliul
raional Strășeni” nu necesită cheltuieli financiare din bugetul raional.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesită abrogarea altor decizii.
6. Avizarea și consultate publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative,  proiectul  deciziei  ”Cu  privire  la  ridicarea  mandatului  de  consilier  în  Consiliul
raional Strășeni” a fost avizat de către Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional. 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul  de decizie corespunde normelor juridice și  exclude orice element  care  ar favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus
expertizei  juridice de către Serviciul  juridic,  subdiviziune a Consiliului  raional.  Structura și
conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.  

Proiectul  deciziei   se  prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi  se
propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Serviciul juridic, specialist principal                                            


