
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E C tZrE Nr 6/! re|
ain /6 rzzbrt'e. zozt

cu privire Ia alegerea vicepreEedin{ilor raionului

in conformitate cu:
- afi. 4 alin. (3) din Legea m.43512006 privind descentralizarea adminibtrativ[;
- afi. 43 alin. (1) lit. l), art. 49 din Legea w.43612006 privind administrafia publici local[;
- arrt.7 din Legea rr. 19912010 cu privire la statutul persoanelor cu funcfii de demnitate

public[;
- art. 5 alin. (6), (7) din Legea nr.76812000 privind statutul alesului local;
- pct. 4 din Legea w. 45712003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea
qi func{ionarea consiliilor locale gi raionale,

intru asigurarea respectdrii prevederilor legisla{iei in vigoare, precum gi asigurarea

activitdti i consiliului raional, C onsiliul raion al Cimi glia,

DECIDE:

1. Se alege in func{ia de vicepreqedinte al raionului dl/dna

2. Se alege in funcfia de vicepregedinte al raionului dl/dna

3. Prezenta decizie se public[ in Registnrl de stat al actelor locale gi se aduce la

cunoqtint[:
- Persoanelor nomin abzate;
- Pregedintelui raionului;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia www.raiorrqimislia.md.

Preqedintele qedinfei

Contrasemneazdz
Secretarul consliului eorghe Netedu

Coordonat:

Preqedintele raionului

Avizat de:

Secretarul consiliului

Proiect elaborat de:

Specialist principal, aparatul pregedintelui

MihailOlirescu

Gheorghe Netedu

Mariana Vasluian



'cu privire la alegerea vicepreqedinfilor raionului"

Proiectul deciziei a fost elaborat in terneiul Legii nr. 43612006 privind administrafia
publicd local6, care stipuleazd expres cd consiliul raional alege la propunerea pregedintelui
raionului, vicepreqedinqii raionului, in condiflile prezentei legi, Art. 49 alin. (l) al aceleiaqi
legi, prevede ci preqedintele raionului este asistat de vicepreqedin{i. Num[ru] de
vicepreqedin{i se stabilegte de cdtre consiliul raional, la propunerea preqedintelui raionului.

Vicepreqedinlii raionului se aleg de consiliul raional, la pi'opunerea preEedintelui
raionului, cu votul majoritdlii consilierilor aleEi. in funclia de vicepreqedinte poate fi aleasd
orice persoand, inclusiv din rindul consilierilor. Punctul 4 din Regulamentul - cadru
privind constituirea qi funcfionarea consiliilor locale gi raionale, aprobat prin Legea nr.
45712003 stipuleazd c[ "Candidatura pentru func{ia de vicepregedinte (vicepreqedinfl) al
raionului se propune de preqedintele raionului, dupi consultarea fracfiunilor".

Scopul gi finalitalile urmdrite prin prezentul proiect constau in asigurarea respectdrii
cadrului legal Ei continuitdlii activita{ii eficiente a administraliei publice locale.

Specialist principal,
aparatul preqedintelui

Notd informativd
Ia proiectul de decizie nr. _/_ din
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Mariana Vasluian


