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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAl CIMIȘLIA 

_________________________________________________________ 
             

DECIZIE 

                                                                                                                                                          Proiect 

   21 iulie 2017                                                                                                                                nr.03/19 

 

  Cu privire la propunerea Consiliului raional 

 privind  organizarea  administrativ-teritorială 

 a raioanelor Cimișlia și Basarabeasca 

 

 

    În temeiul art.109,110,113 din Constituția Republicii Moldova, Legii privind administrația 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 
28.12.2006, consultînd populația din localitățile raionului Cimișlia,societatea civilă,luînd în considerare 

infrastructura raionului,așezarea geografică favorabilă,opinia cetățenilor din localitățile raioanelor 

Cimișlia și Basarabeasca,în scopul realizării necesităților economice, sociale și culturale, respectării 
tradițiilor istorice și drepturilor constituționale ale cetățenilor,asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare a 

tuturor localităților rurale și urbane,Consiliul rational Cimișlia 

 

DECIDE: 
 

1. A solicita Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova constituirea centrului regional(județean) 

în orașul Cimișlia,cu includerea în componența sa a tuturor localităților din raioanele Cimișlia și 
Basarabeasca, după expirarea mandatelor Consiliilor locale de nivelul Iși II. 

 

2.  În scopul pregătirii și prezentării documentelor necesare pentru Guvernul și Parlamentul Republicii 

Moldova privind “prioritățile “ centrului regional (județean) Cimișlia,de instituit o comisie specială în 
următoarea componență: 

- Sveatoslav Prodan ,consilier raional 

- Ion Țurcanu, consilier raional 
- Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia 

- Vladimir Medoni, primarul comunei Hîrtop 

- Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimișlia 
- Andrei Bargan, director SRL “Media -TV “ 

- Ion Cimeica , redactor-șef ziarul “Gazeta de sud “ 

 

3. A   solicita   Guvernului  și   Parlamentului   Republicii  Moldova, Ministerelor  Departamentelor și 
Serviciilor Guvernamentale să nu întreprindă măsuri de lichidare a   instituțiilor raionale sub aspectul 

optimizării lor și transferării în m.Hîncești,or.Comrat, or.Căușeni sau or. Cahul. 

 
4. În termen de pînă la 01.08.2017, comisia va prezenta Decizia Consiliului raional Cimișlia,cu 

materialele nominalizate necesare Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova pentru a lua în 

considerare propunerea Consiliului raional Cimișlia la adoptarea Legii privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova,privind formarea centrului regional (județean) în orașul 

Cimișlia.    

 

Președinte al ședinței  

Secretar al Consiliului raional                                                                V.Spînu 

   
Proiect elaborat de către Consilierul raional                                          I.Țurcanu 

Coordonat:Președintele raionului Cimișlia                                            M.Olărescu 

Avizat:Secretar al Consiliului raional                                                   V.Spînu 
Șef- interimar SAP                                                                       A.Casap 
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