
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

a

D E C I Z I E  p r o i e c t

din 3 £  2020

cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/1 din 05 decembrie 2019 
cu privire la constituirea comisiilor consultative 
de specialitate ale Consiliului raional Cimişlia

în conformitate cu

- art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
- deciziei Consiliului raional nr. 11/08 din 09 decembrie 2011 cu privire la aprobarea 

Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului raional Cimişlia,
- art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin.(3) din legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local,
- pct. 15 lit.e) şi pct.29 lit. b), e) şi g) din Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale cu 

privind Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor 
de consilier,

- Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 4024 din 07.07.2020 şi nr. 4058 din 
27.07.2020 ,,Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional 
Cimişlia”, Consiliul raional Cimişlia

DECIDE

1. A modifică pct. 3, anexa nr. 1 din Decizia nr. 6/1 din 05 decembrie 2019 cu privire 
la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional 
Cimişlia, după cum urmează:

a) în componenţa Comisiei pentru problemele economico - financiare, investiţii, drept
şi disciplină:

se exclude din componenţa Comisiei, conform cererii de demisie, dl Gheorghe 
Netedu, Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, 
se include în componenţa Comisiei, candidatul supleant dl Botnaru Mihail de pe 
lista aceluiaşi partid.

b) în componenţa Comisiei pentru problemele agriculturii, industriei, protecţiei 
mediului şi amenajării teritoriului:

se exclude din componenţa Comisiei, conform cererii de demisie, dl Căpăţină 
Tudor, Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, 
se include în componenţa Comisiei, candidatul supleant dl Burduh Andrei de pe 
lista aceluiaşi partid.



2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Gheorghe Netedu, 
secretarul Consiliului.

3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicare în Registrul de stat al 
actelor locale şi pe pagina oficială a Consiliului raional Cimişlia
www. rai on ci mi sii a. md.

Preşedintele şedinţei 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului

Coordonat:
Preşedintele raionului 
Avizat:
Secretarul Consiliului

Şefa interimară. SAP 
Proiect elaborat:
Şefa interimară, SAP

Notă informativă

la proiectul de decizie nr. Qţ t-/o din 09 2020

cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/1 din 05 decembrie 2019 Cu privire Ia
constituirea comisiilor consultative 

de specialitate ale Consiliului raional Cimişlia

Gheorghe Netedu

Mihail Olărescu 

Gheorghe Netedu 

Tamara Ciubotaai 

Tamara Ciubotaai

în baza cererii de demisie a consilierului Netedu Gheorghe ales pe lista 
Partidului Politic "Partidul Popular European din Moldova" în Consiliul raional Cimişlia, 
precum şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 
supleant.

Conform Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4058 din 27.07.2020 „Cu privire 
la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimişlia", mandatul de consilier 
în Consiliul raional Cimişlia îi revine candidatului supleant Botnaru Mihail de pe lista 
Partidului Politic "Partidul Popular European din Moldova”, confirmată prin hotărârea 
Judecătoriei Cimişlia din 5 noiembrie 2019.

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia de refuz a candidatului supleant 
Capcelea Ludmila de pe lista aceluiaşi partid.

în baza cererii de demisie a consilierului Căpăţină Tudor şi Conform Hotărîrii 
Comisiei Electorale Centrale nr.4024 din 07.07.2020 „Cu privire la atribuirea unui mandat 
de consilier în Consiliul raional Cimişlia”, mandatul de consilier în Consiliul raional 
Cimişlia îi revine candidatului supleant Botnaru Mihail de pe lista Partidului Politic 
"Partidul Popular European din Moldova", confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimişlia 
din 5 noiembrie 2019.
Şefa interimară, SAP Tamara Ciubotaru


