
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

DECI ZI E Nr. 01/22
din 16 martie 2021

cu privire la raporturile de muncă cu 
Grosu Ghenadie, vicpreşedintele raionului Cimişlia

în temeiul:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 2 alin. (1), art. 7, art. 43 alin. (1) lit. 1), art.46 alin. (1), art. 50 alin. (2) din Legea nr. 
436/2006 privind administraţia publică locală;
- art. 5 alin. (5) lit. d), art. 10 alin. (1), art. 16 din Legea nr 768/2000 privind statutul alesului 
local;
- art. 22, art. 23 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică;

Audiind informaţia preşedintelui raionului, Mihail Olărescu, potrivit căruia 
vicepreşedintele raionului, Grosu Ghenadie, în atribuţiile căruia este participarea la 
pregătirea materialelor, elaborarea proiectelor deciziilor consiliului raional şi la executarea 
deciziilor adoptate ce ţin de competenţa vicepreşedintelui, monitorizarea procesului de 
elaborare şi implementare a strategiilor de dezvoltare ale raionului în domeniul economic 
şi agrar şi coordonarea activităţilor în domeniul atragerii investiţiilor în raion, nu-şi 
exercită corespunzător atribuţiile sale de serviciu, manifestate inclusiv prin următoarele:

1. Nu a asigurat implementarea prevederilor Deciziei consiliului raional nr. 4/1 din 
26.04.2013 privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică al 
raionului Cimişlia 2013-2020 (Plan Strategic) manifestată prin faptul că:
- nu a monitorizat implementarea Planului Strategic aprobat de consiliu;
- nu a înaintat nici o propunere privitor la implementarea Planului Strategic;
- nu a asigurat să fie întocmite şi prezentate consiliului rapoarte anuale privind 
executarea prevederilor Planului Strategic nici pentru anul 2019 nici pentru anul 2020;
- nu a asigurat elaboraerea şi nu a prezentat preşedintelui raionului Planul de Acţiuni 
privind implementarea Planului Strategic pentru anul 2020 pentru a fi propus 
consiliului spre examinare şi aprobare;
- nu a înaintat nici o iniţiativă de a actualiza şi prelungi termenul de acţiune al Planului 
Strategic de Dezvoltare Socio-Economică al raionului Cimişlia 2013-2020 pentru 
următorii ani şi nici nu a înaintat propunerea de a elabora un alt Plan Strategic pentru 
următoarea perioadă.

2. în calitate de preşedinte al grupului de lucru, Grosu Ghenadie, nu a asigurat 
îndeplinirea prevederilor Dispoziţiei nr. 81-d din 14.08.2020 cu privire la constituirea unui 
grup de lucru pentru elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la Planul Strategic de 
Dezvoltare Socio-Economică al raionului Cimişlia 2021-2025” prin faptul că nici pînă la 
25.08.2020 şi nici pînă la moment:
- nu a asigurat întocmirea şi nu a prezentat preşedintelui raionului raportul privind 
rezultatele obţinute ca urmare a implementării Planului Strategic în perioada anilor 
2013-2020 pentru a fi adus la cunoştinţa consiliului raional.



- nu a asigurat elaborarea şi nu a prezentat consiliului raional spre examinare şi 
adoptare proiectul de decizie „Cu privire la Planul Strategic de Dezvoltare Socio- 
Economică al Raionului Cimişlia 2020-2025”

3. Nu a asigurat implementarea prevederilor Decizie nr. 01/28 din 22 martie 2019 cu 
privire la Planul de Dezvoltare Economică al raionului Cimişlia pentru anii 2019-2020, 
manifestată prin faptul că:
- nu a fost creată platforma de dialog între APL de nivelul II, instituţii publice şi 
mediu! de afaceri;
- nu a fost creată pagina pe site-ul consiliului raional dedicată comunicării cu mediul 
de afaceri;
- nu au fost create spaţii de pre-incubare în Incubatorul de Afaceri;
- nu a fost creat nuci un grup/asociaţie de producători agricoli;
- nu a fost creată biblioteca antreprenorială pe lîngă Incubatorul de Afaceri Cimişlia.
- nu au fost organizate şi desfăşurate în anul 2020 concursul raional ”Cel mai bun 
antreprenor al anului” şi nici mentor - shipuri pentru strart-app-uri.
- nu a fost elaborat şi nu a fost prezentată consiliului spre aprobare Profilul 
Investiţional al raionului, care trebuia făcut public inclusiv pe pagina electronică 
oficială a consiliului raional şi pe portalul ADR Sud;
- nu a fost elaborată şi nu a fost prezentată consiliului spre aprobare Strategia de 
dezvoltare a sectorului zootehnic în raionul Cimişlia.

Ca rezultat al inacţiunilor şi lipsei de iniţiativă a vicepreşedintelui raionului, Grosu 
Ghenadie, nu au fost obţinute rezultatele prevăzute în Planul de dezvoltare economică a 
raionului Cimişlia:

- nu au fost create premize pentru creşterea încrederii agenţilor economici în 
APL de nivelul II;

- nu a fost stabilită o conlucrare eficientă între agenţii economici şi APL nivel II;
- nu a fost obţinută creşterea capacităţilor antreprenoriale ale agenţilor 

economici;
- nu a fost discutată cu agenţii economici şi nu a fost înaintată nici o iniţiativă de 

modificare a legislaţiei în domeniul dezvoltării antreprenoriatului;

4. Nu a sigurat executarea parţială a prevederilor Deciziei nr. 03/09 din 21.06 2019 cu 
privire la Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al raionului Cimişlia, 
Deciziei nr. 04/23 din 26.09.2014 privind aprobarea a Planului local de acţiuni pentru 
mediu Cimişlia, Deciziaei nr. 07/11 din 20.12.2019 cu privire la aderarea raionului 
Cimişlia la Obiectivele 2030 în cadrul Convenţiei Primarilor.
5. Nu a asigurat elaborarea (din iniţiativă proprie) nici unei note conceptuale şi nici 
unei cereri de finanţare, pentru a obţine finanţarea şi implementarea măcar a unui proiect 
investiţional din cele câteve zeci de teme de proiect incluse în Lista proiectelor 
investiţionale necesare pentru a fi implementate în raionul Cimişlia aprobată de consiliul 
raional şi ca rezultat, în perioada XI.2019 - 11.2021 nu a fost atras nici un leu investiţii 
extrabugetare pentru raion.

Ţinînd cont de propunerea preşedintelui raionului, Mihail Olărescu, de eliberare a dlui 
Ghenadie Grosu din funcţia de vicepreşedinte al raionului,, din cauza neexecutării 
sau executării necorespunzătoare de către acesta a obligaţiilor, prerogativelor şi 
competenţelor sale, Consiliul raional Cimişlia



D E C I D E :

1. Se ia act de informaţia prezentată de preşedintele raionului, Mihail Olărescu  

2. Se apreciază ca nesatisfacătoare activitatea dlui Grosu Ghenadie în funcţia de 
vicepreşedinte al raionlui în perioada noiembrie 2019 -  martie 2021.

3. Se eliberează dl Ghenadie Grosu din funcţia de vicepreşedinte al raionului Cimişlia.

4. Se stabileşte că, în condiţiile aflării dlui Ghenadie Grosu, în concediul medical, la 
data emiterii prezentului act administrativ individual, sau în cazul apariţiei unor 
circumstanţe de suspendare a raporturilor de serviciu ale dlui Ghenadie Grosu în 
data emiterii acestuia sau anterior survenite, raporturile de serviciu vor înceta la data 
expirării termenilor de suspendare a raporturilor de serviciu sau de aflare în 
concediul medical în legătură cu boala sau trauma, fără emiterea în acest sens a unei 
decizii suplimentare.

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării, dar nu poate preceda data 
publicării acesteia în Registrul de stat al actelor locale şi comunicării acesteia 
persoanei vizate;

6. Serviciul Contabililate va efectua calcularea şi achitarea definitivă dlui Grosu 
Ghenadie a tuturor plăţilor, inclusiv pentru zilele de concediu nefolosite, conform 
actelor legislative şi normative în vigoare.

7. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, preşedintele 
raionului.

8. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:

- Persoanei nominalizate;
- Preşedintelui raionului;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Gheorghe Netedu

Ion Taşcă

http://www.raioncimislia.md



