
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr. 3/
                                               din   24  mai    2018   
                                                                                                                        
Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor
Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

În temeiul  art.  43,  art.  46 ale Legii  nr.  436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (5)  din Codul electoral nr.
1381/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării
alegerilor locale generale, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se  propun candidaturile  a  2  membri  în  componenţa  Consiliului  electoral  de
circumscripţie de nivelul doi, după cum urmează:

JALBA Evelina           - jurist, şef al Serviciului arhivă din cadrul Aparatului 
                                       preşedintelui  raionului, Consiliul raional Strășeni;
PÎNZARI Savelie        - inginer în tehnologii informaționale, specialist principal,   
                                       Direcția învățămînt, Consiliul raional Strășeni.

     2.  Se  propun candidaturile  a  2   membri  de  rezervă  în  componenţa  Consiliului
electoral de circumscripţie de nivelul doi, după cum urmează:

STATI Natalia              - jurist, specialist principal, Secția comunicare și relații 
                                        publice  din cadrul Aparatul președintelui raionului, 
                                        Consiliul raional Strășeni;
BOBEICA Andrian     - licențiat în administrația publică, specialist principal,
                                       Serviciul economie și politici investiționale din cadrul
                                       Direcției economie, construcții și politici investiționale, 
                                       Consiliul raional Strășeni.

     3.  Secretarul Consiliului raional va remite decizia în cauză Comisiei Electorale
Centrale în termenele stabilite.
     4.  Prezenta  decizie  întră  în  vigoare  la  data  publicării  în  Monitorul  Oficial  al
Republicii  Moldova  a  actului  normativ  al  autorității  centrale  privind  stabilirea  datei
alegerilor locale generale.  

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

AVIZAT:
Serviciul juridic                         Malic Ion
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei „Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor
 consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului.
2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul   deciziei  „Cu privire  la  propunerea  candidaturilor  membrilor  Consiliului  electoral  de
circumscripţie de nivelul doi”, reprezintă documentul elaborat  întru realizarea art. 28 alin. (5) și
alin. (7) al Codului electoral nr. 1381 din 21 noiembrie 1997, care prevăd: ”(5) În cazul alegerilor
parlamentare,  prezidenţiale,  referendumurilor  republicane  şi  alegerilor  locale  generale,
candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către
judecătorie  sau,  după  caz,  de  către  curtea  de  apel,  candidaturile  altor  2  membri  –  de  către
consiliile locale de nivelul doi şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri
se propun de către partide şi  alte  organizaţii  social-politice  reprezentate  în  Parlament  la  data
constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie
social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia
Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali.  
(7)  Membrii  consiliului  electoral  de  circumscripţie  propuşi  de  instanţele  judecătoreşti  şi  de
consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei
şi/sau membri de partid”.
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în propunerea a 2 candidaturi pentru a
fi incluse de Comisia Electorală Centrală în componența Consiliului electoral de circumscripție de
nivelul doi (raionul Strășeni) în cazul alegerilor locale generale și a două candidaturi de rezervă, în
cazul apariției situațiilor de modificare a componenței consiliului electoral.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie conține informații despre numele, prenumele persoanelor propuse pentru a fi
incluse în componența consiliului electoral. 
4.  Fundamentarea economico-financiară
Pentru persoanele propuse în componenţa consiliului electoral de nivelul doi, în cazul degrevării de
atribuţiile de la locul de muncă permanent, în temeiul art. 28 alin. (11) pentru perioada degrevării, li
se menţine salariul la locul de muncă permanent şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate
pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent.
 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 consultarea 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 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 juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative  a fost expus expertizei
juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul  deciziei  este  în
concordanță cu Codul electoral nr. 1381 din 21 noiembrie 1997, cu modificările și completările
ulterioare. 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.

Șeful Serviciul juridic                                             Ion Malic


