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DECIZIE
mun. Hince$ti

din 24 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea in redacfie noui a

Regulamentului de constituire qi funcfionare a

Consiliului Raional Hinceqti

nr. 03/03

Avind in vedere dispoziliile art. 43 ahn (1) lit.o) din Legea nr. 43612006

privind administralia publicd local[; dispoziliile Legii nr. 45712003 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea gi funcJionarea consiliilor
locale gi raionale; dispoziliile Legii nr. 435 din 28. 12.2006 privind descentrahzarea

administrativd; cele stabilite in Legea nr. 76812000 privind statutul alesr.rlui local;

Regularnentul cu privire la procedura de ridicare Ei atribuire a mandatelor de

consilier aprobat prin Hotdrirea Comisiei electorale Centrale nr.25l4 din
04.06.2A19 in temeiul art.46 alin. (1) din Legea privind administralia publicd

locaiS nr.436-XVI din 28 decembrie 2006. Consiliul Raional Flincesti DECIDE:

l. Se aprobd in redacfie noud Regulamentul de constituire qi func{ionare a

Consiliului raional Ilincegti, conform anexei parle integrantd din prezenta

decizie.
Prezenta decizie va fi adusd la indeplinire de pregedintele, vicepregedin{ii
raionului HinceEti, consilierii raionali, secretarul Consiliului raional,
serviciile, instituliile gi intreprinderile din subordinea Consiliului raional
Flincegti.
Aducerea la cunogtinld publica a prevederilor prezentei decizii va fi
asigrrratd de cdtre Sec{ia Administra{ie Public6, Probleme de Secretariat

si Frotocol.
Se abrogd Decizia nr. 04102 din 22.09.2015

redactie noub a Resulamentului de constituire
"Cu privire la aprobarea in
gi funclionare a Consiliului

raional I linceqti.

Pregedintele gedinf Andrei SENDREA

eqnqaselrLa--
Secretarul
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Consiliului raional Hinc Elena MORARU TOMA
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CAPITOLUL I
ORGANIZAREA CONSILIULUI RAIONAL HiNCE$TI

Secfiunea l.
Dispozifii generale

1. Consiliul raional Hincegti este autoritatea reprezentativd a populafiei raionului
Hincegti, constituitA la nivel de raion, pentru promovarea intereselor generale ale

locuitorilor raionului HinceEti Ei in vederea solufionarii problemelor de interes raional.
Consiliul raional Hincegfi este alcdtuit din 35 consilieri raionali, alegi prin vot

universal, egal, direct, secret gi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.

2. Consiliul raionat Hincegfi se oranizeazil Si funcfioneazd pe baza principiilor
autonomiei locale, descentralizdrii serviciilor publice, eligibilitA[ii autorita(ilor publice

locale qi consultdrii cetafenilor in probleme locale de interes deosebit.

Cons ili ul raional Hincegfi benefrciazd de autonomie deci zionald, or ganrza\ionald,

gestionard gi financiard, are dreptul la ini{iativd in tot ceea ce privegte administrarea
treburilor publice raionale, exercitindu-gi, in condifiile legii, autoritatea in limitele
teri tori ului administrat.

Aplicarea principiilor enun(ate in prezentul punct nu poate afecta caracterul unitar
gi indivizibil al statului Republica Moldova.

Prin autonomie locald se in(elege dreptu[ ;i capacitatea ef'ectivd a Consiliului
raional llinceqti de a solufiona gi de a gestiona. ?n cadrul legii. in nume propriu Ei in

interc:sul popr-rla{iei raionului. o parlc it.ttportantd a troburilor pLrblicc.

3. Consiliul raional Hincegti gi Pregedintele raionului Hincegti func\ioneazd ca

autoritf,li administrative autonome, solufionind treburile publice din raion in conditriile

legii.
Raporturile dintre autoritdlile publice centrale gi cele raionale atlabazd principiile

autonomiei, legalitdfii, transparenfei gi colaborarii in rezolvareaproblemelor cornune.

intre autorita(ile centrale gi cele locale, intre autoritAtile publice de nivelul intii gi

cele de nivelul al doilea nu existd raporturi de subordonare, cu excepfia cazurilor
prevdzute de lege.

4. in realtzarea cornpetenfelor sale, Consiliul raional Hincegti dispune de

autonomie, consfinlita gi garantatd prin Constitufia Republicii Moldova, Carta

Europeand a Autonomiei Locale gi prin alte tratate la care Republica Moldova este

Darte.

5. in problernele de irnportan{d deosebitd pentru raionul Hincegti, populatria poate

fi consultatd prin referendurn local, organizat in conditriile Codului electoral.

in problemele de interes raional care preocupd o parte din popula{ia raionului
Hincegti pot fi orgamzate, cu aceastd parte. diverse forme de consult5ri, audieri

publice gi convorbiri, in condifiile legii.
Proiectele de decizii ale Consiliului raional Hincegti se consultd public, in

conforrnitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de cdtre Consiliul raional

Hinceqti.



6. pentru asigurarea autonomiei locale, autoritdtile administra{iei publice raionale

elaboreazd. aprobd gi gestioneazdin mod autonom bugetul raional.

7. Consiliul raional Hince$ti exercitd, in condiliile legii, competen(e proprii 9i, in

caz.ul gi rnodul stabilit de lege, de competente delegate'

Consiliul raional Hinceqti are, potrivit legii, urmdtoarele domenii proprii de

activitate:
a) administrarea bunurilor din domeniile public gi privat ale raionului;

b) planifi carea gi adrninistrarea lucrdrilor de construc{ie, intre{inere 9i gestionare a

unor obiective publice de interes raional;

c) construc{ia, administrarea gi repararea drumurilor de interes raional, precum 9i a

infrastructuri i rutiere ;

d) organizarea transportului auto de cf,ldtori, administrarea autogdrilor gi sta(iilor auto

de interes raional;
e) stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion 9i

proteclia padurilor de interes raional;

0 sustrinerea gi stirnularea inifiativelor privind dezvoltarea econolnicd a unitalii

adrn in i strativ-teritorial e ;

g) elaborarea gi implementarea proiectelor de construc(ie a gazoductelor interurbane

(inclusiv a gazoductelor de presiune rnedie), a altor obiective termoenergetice cu

deslinalie locald:
gr) intrelinerea gcolilor primare gi gcolilor primare-gradinife, gimnaziilor 9i liceelor,

instituliilor de invdJdmint secundar profesional, gcolilor-internat 9i gimnaziilor-

internat cu regim special, altor institu{ii din domeniul invd{dmintului care deservesc

populafia raionului respectiv, precum qi activitatea metodic6, alte activitAti din

domeniu;
h) adrninistrarea institu{iilor de culturd, turism gi sport de interes raional, alte

activitdli cu caracter cultural gi sportiv de interes raional;

i) adrninistrarea intreprinderilor municipale de interes raional;

j) administrarea unitdtrilor de asistenfd social[ de interes raional;

t<; dezvoltarea gi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-

vulnerab i le, monitor iz,ar ea calitatii servicii lor soci ale.

8. pornind de la domeniile de activitate enunlat la pct. 7, Consiliul raional Hinceqti

realizeazlt urmdtoarele competenfe de bazd':

a) aprobd organigrama gi statele de personal ale aparatului preqedintelui raionului, ale

direoliilor gi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional;

b) aprobd dectzia bugetard anuald, precum gi deciziile privind modificarea bugetului

raional;
br) decide asupra constituirii fondului de rezervd Ei aprobd regulamentul privind

modul de utilizare a acestuia;

b2) clecide angajarea sau acordarea imprumuturilor in/din contul bugetului raional,

precuu'r qi privind aplicarea altor instrutnente financiare conform cadrului legal;

b3) audtaza raportui semianual privind executarea bugetului raional 9i aproba raportul

anual privind executarea bugetului raional;

c) OeciOe privind adrninistrarea bunurilor domeniilor public qi privat ale raionului;

d) decide, in conditiile legii, in privinta actelor juridice de administrare privind

bunurile dorneniuliri public al raionului. precum gi servioiile publice de intere

raional:



d') decide, in condifiile legii, schimbarea destinaJiei terenurilor proprietate a

raionului;
e) decide, in condifiile legii, in privinfa actelor juridice de administrarea sau de

dispozifie privind bunurile dorneniului privat al raionului;
a) decide asupra luoririlor de proiectare, construcfie, intreJinere gi modernizare a

drumurilor, podurilor, fondului locativ in condifiile Legii cu privire la locuin{e,
precum gi altor obiective din domeniul economic, social, tnedical,cornunal gi de

agrement de interes raional;
b) decide punerea la evidenld a persoanelor sociahnente vulnerabile care au nevoie de

imbunatdfirea condifiilor locative in conl'ormitate cu Legea cu privire la locuinle;

c) decide, in condifiile legii gi in lirnitele competenfei sale, organrzarea serviciilor
publice de interes raional gi/sau regional gi aprobd tarifele la serviciile cu platd

prestate de acestea;

d) aprobd strategii, prognoze, planuri qi programe de dezvoltare social-economicd a

raionului, programe de refacere gi protec{ie a mediului inconjurdtor, programe de

utilizare a fortei de muncd in teritoriu, monitorizeazd.realizarea acestora;

.i') aprobd programe de dezvoltare a serviciilor sociale, conform necesitdlilor
raionului. qi identificd sursele financiare necesare,

k) alege din rindul consilierilor, in condiliile prezentei legi, pregedintele raionului;
l) alege, la propunerea pre$edintelui raionului, vicepregedinfii gi ii elibereazd din

funcfie, in condiJiile legii;
rn) desemneazd reprezentantul sau in instanfa de judecata in litigiile privind legalitatea

deciziilor adoptate ;i in cele care rezultd din raporturile cu alte autoritdli publice;

n) numegte, pe bazd de concurs desfrgurat conform legislafiei in vigoare, secretarul

consiliului raional gi conducdtorii instituliilor gi subdiviziunilor din subordine;

o) aprobd regulamentul consiliului raional;
p) decide sau, dupd caz, propune infiinfarea, in condiliile legii, de institufii publice gi

intreprinderi de interes raional, precum gi participarea la fondarea societafilor
comerciale;

q) aproba, in conditriile legii, norme specifice pentru structurile autonome gi pentru

institufiile publice pe care leinfrin[eazd;
r) decide infiinfarea, reorganizarea gi lichidarea institutiilor social-culturale de interes

raiorraf Ei asigurd buna lor funcfionare, in limita alocafiilor prevdzute la bugetul
respectiv;

rr) contribuie. in condiliile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil
(monumente arheologice, monumente de istorie ;i culturd), a patrimoniului cultural de

interes irnaterial gi imobil. a rlonufflentelor de for public, a arezervafiilor culturale qi

naturale. situate pe teritoriul administrat;
r2) asigurf,, susfine qi dezvoltd serviciile de bibliotecd pe teritoriul administrat prin

reahzareacornpetenfelor atribuite de Legeanr.16012017 cu privire la biblioteci;
s) decide organizarea gi desldgurarea de activitdfi gtiinfifice, instructiv-educative,

cultural-educative, sportive gi de tineret, de interes raional;
sr) aproba programe gi decide cu privire la orgamzarea campaniilor de inforrnare in
domeniul egalitalii de qanse intre femei qi bdrbafi; desemneazd, in condifiile legii,
unitatea genderlocald; examineazd rapoarte despre situafia in domeniu gi adoptd

decizii pe marginea lor; examineaza pldngerile persoanelor care se considerd victime

ale discrirnindrii:



9. ConsiliuI raional Flincesti
condilia asigurdrii surselor de

lor.

t) decide, in condiliile legii, asocierea cu alte autoritdti ale administra{iei publice
locale, inclusiv cooperarea transfrontalierd, pentru rcahzarea unor lucrari gi

servicii de interes public, prornovarea gi prote.iarea intereselor autoritdtrilor
administra{iei publice locale, precum gi colaborarea cu agen{i econornici gi

asociafii obgtegti din fard gi din strdindtate, in scopul rcalizdrii unor acfiuni sau
lucr[ri de interes comun;

tr) decide, in condifiile legii, inaintarea sesizdrilor la Curtea Constitufionald;
u) aproba sirnbolica raionului.
v) dispune consultarea public6, in conformitate cu legea, a proiectelor de decizii in

problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu gi social
(asupra rnodului de via[d gi drepturilor omului, asupra culturii, sandtafii gi
protec{iei sociale, asupra colectivitdfilor locale, serviciilor publice), precum gi in
alte problerne care preocupd populafia sau o parte din populafia unitalii
administrativ-teritorial e.

poate realiza Ei alte cornpetenfe in condiliile legii, cu
finanfare pentru acoperirea integrald a costurilor realizdrii

Sec{iunea a 2-a.
Modul de constituire a Consiliuli raional Hincesti

10. Prima gedinfd (de constituire) a consiliului raional Hincegti se convoacd, in condi[iile
Legii nr.43612006 privind administralia publica locald, in tennen de 20 de zile de la data
validarii rnandatelor de consilier. Consiliul raional este legal constituit dac6 sint validate
mandatele a cel pufin doud treimi din numdrul de consilieri. Convocarea consilierilor
Consiliului raional Hincegti in prirna gedinfa (de constituire) se face prin hotdrire a

Comisiei Electorale Centrale.

11. Prima gedinta a Consiliului raional Hincegti este deliberativd dac1 la ea participd cel
pu{in doud treimi din numdrul consilierilor alegi. In cazul in care aceastd majoritate nu
poate fi asiguratd, gedinfa se fine peste 3 zile, respectindu-se aceleagi condi{ii. Dacd nici
la a doua convocare gedinfa nu este deliberativd, se procedeazd. la o nou[ convocare,
peste 3 zile. La aceastd noud, a treia convocare, gedin{a este deliberativd, dacd se asigurd
prezenla majorit[{ii consilierilor alegi. In situa[ia in care, din cauza absen{ei nemotivate a

consilierilor, consiliul nu poate fi convocat gi de aceastd datd, el se considerd, dizolvat de
drept.

Absen{a consilierilor la gedin{a de constituire este motivatd dacd:
a) are drept cauzd survenirea unei boli care a necesitat spitalizarea sau a fdcut

imposibi ld pr ezenfa acestora;
b) sint pleca{i peste hotare in interes de serviciu;
c) se datoreazd unor evenimente de fo(d majord, cum ar fi: inunda{ii sau alte

catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situafii
similare.

12. Lucrdrile prirnei gedin[e (de constituire) sint conduse de cel mai in virstd consilier,
asistat de I sau 2 dintre cei rnai tineri consilieri prezenfi la gedinfa. La prima gedinfa (de
constituire) a Consiliului raional Hincegti participa gi reprezentantul Comisiei Electorale
Centrale.



13. La qedinfa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare
la:

a) aducerea la cunogtinfd a hotaririi privind atribuirea mandatelor de consilier gi

inmdnarea legitirnaliilor de consilier de cdtre reprezentantul consiliului electoral
de circumscripfie sau al Cornisiei Electorale Centrale;

b) inilierea constituirii frac{iunilor, a alianfelor, a blocurilor;
c) ini{ierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

14. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale aduce la cunogtinfa consilierilor
hotdrirea Comisiei Electorale Centrale privind convocarea primei gedinle a Consiliului
raional Flincegti gi hotardrea instanJei judecdtoregti privind legalitatea alegerilor din
circumscripfia raionald Hincegti nr.20 gi rezultatele validlrii mandatelor consilierilor gi le
inmin eazd le s itimati i I e.

Secfiunea a 3-a
Fracfiunile, alianfele gi blocurile in cadrul Consiliului raional Hincegti

15. La urmbtoarea gedinfa dupd cea de constituire, consilierii fonneazd frac\runi, alian\e,
blocuri. Frac{iunea constd din cel pufin 3 consilieri.

16. Fracfiunile se constituie, inbazd. de liste ale partidelor, organizafiiIor social-politice gr

blocurilor electorale. Constituirea frac{iunii se consemneazd intr-un proces-verbal.
Procesul-verbal gi declarafia (in cazul consilierilor independenfi sau a consilierilor care
nu au intrunit numdrul necesar pentru a constitui o frac(iune) cu privire la constituirea
fracfiunii se transmit pregedintelui gedinfei pentru a fi anexate la procesul-verbal al

;edinfei consiliului.
Consilierii din partea partidelor, organiza[1|lor social-politice gi blocurilor

electorale care nu au intrunit numdrul necesar pentru a constitui o frac{iune, precum gi

consilierii independen(i se pot reuni pentru a constitui o frac{iune sau se pot afilia altor
fiacfiuni. Fracfiunile constituite igi aleg organele de conducere sau conducdtorii.

17. Alian{ele gi blocurile se constituie din mai multe frac{iuni gi din consilierii
independenf i, dupa constituirea ltacfiunilor. Constituirea alianfelor gi blocurilor se

consemneazd intr-un proces-verbal. Procesul-verbal gi declarafia cu privire la constituirea
alian(ei sau blocului se anexeazd,la procesul-verbal al gedin{ei consiliului in cadrul cdreia
este anun{atd constituirea acestora.

Secfiunea a 4-a
Constituirea gi funcfionarea Comisiilor consultative de specialitate

ale Consiliului raional Hinceqti gi a altor comisii

18. La unndtoarea qedin{a dupa cea de constituire, Consiliul raional Hincegti formeazd"
cornisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate. Pentru
examinarea unor chestiuni aparle sau pregatirea unor materiale pentru sedintele
Consiliului, rnbaza unei decizii a Consiliului, pot fi instituite comisii provizorii (ad-hoc).



19. Domeniile de activitate in care se formeazd cornisii de specialitate, denumirea

acestora gi numdrul de membri, care intotdeauna trebuie sd fie impar, se stabilesc de cdtre

Consiliul raional Hinceqti, in func{ie de specificul gi necesitAlile raionului Hinceqti. La

drccizia consiliului, comisia poate fi formatd pentru mai multe domenii de activitate.

20. Num6rul locurilor care revin fiecdrui grup de consilieri sau consilierilor independen{i

in f-recare comisie de specialitate se stabilegte de cdtre Consiliul raional Hinceqti, in

funcfie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

21. Ponderea fiecdrui grup de consilieri in Consiliul raional Hincegti se stabileqte

conform tabelului de rnai ios:

Calculareu n umdrului de locuri ce ii revine Jiecdrui grup de consilieri din
Cons iliul ruio nul Htn ceSti in co mis i ile co ns ultative de specialitate.

L Calcularea ponderii:

Ponderea grupului de consilieri : 100% * numdrulde mandate detinute de fractiune

numdrul total de consilieri in CRH

2. Calcularea numdr
specialitate

Numdrul de locuri : numdrul total de locuri intr-o comisie x ponderea grupului de consilieri

- 

too%

22. Nominalizarea rnernbrilor fiecdrei cornisii se face de fiecare frac(iune, rar a

consilierilor independenfi - de cdtre consiliu, avindu-se in vedere, de reguld, pregdtirea

lor profesionald gi domeniul de activitate a comisiei qi reiegind din solicitdrile parvenite

din partea consilierilor independenli.

23.in funcfie de numf,rul membrilor consiliului gi numdrul comisiilor de specialitate, un

consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia debazd a acestuia.

Aceastd prevedere se aplicd doar in cazul in care numdrul comisiilor este aqa in cAt

numdrul rnembrilor consiliului nu poate acoperi numdrul total al mernbrilor comisiilor

consultative de specialitate.

24. Conrisiile de specialitate se forneazd pe intreaga duratd de activitate a consiliului.

Membri ai acestora pot tl nurrrai consilierii. Activitatea in cadrul cornisiilor nu este

renruneratd.

25. Cornisiile de specialitate sint structuri de lucru consultative ale consiliului raional 9i

sint menite sd asigure eficienla activitalii lui. Comisiile de specialitate poartd rdspundere

in fa{a consiliului qi sint subordonate acestuia.

26.Fiecare comisie de specialitate igi alege, prin vot deschis al rnajoritdlii membrilor sdi,

pregedintele gi secretarul sdu.



27. $edin{a comisiei de specialitate se convoacd de pregedintele acesteia, iar in absenJa

lui - de secretarul comisiei. Comisiile se convoacd, ori de cite ori este necesar, la decizia

pregedintelui comisiei. $edinfa comisiei este deliberativd dacd la ea sint prezenfi

mai oritatea membrilor comisiei.

$edinlele comisiei, de reguld, sint publice. La gedin{a comisiei pot fi ptezen\i. fdr6'

drept de vot, consilierii care nu sint membri ai acestei cornisii.

Comisia poate invita sd participe la gedin{ele sale specialigti din cadrul aparatului

preqedintelui raionului sau din afara acestora. La gedin{ele comisiei au dreptul sd

participe gi consilierii ale cdror propuneri fac obiectul lucrdrilor comisiei.- 
Comisia poate decide ca la unel e dezbateri sd fie prezente gi alte persoane interesate

sau reprezentan{i ai mass-media.

2g. Membrii cornisiei de specialitate sint ingtiin{afi despre gedinfa acesteia de cdtre

secretarul comisiei, cu asistenfa secretarului Consiliului raional Hinceqti.

29.in exercitarea atribuliilor, comisia de specialitate adopta decizii cu votul deschis al

ma.f oritalii mernbri lor prezenli.

30. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv iar

conJinutul acestora poate avea urmdtoarele variante:

r Se aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului

sa adopte decizia resPectiva;
. se aproba avrzul pozitiv la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului

sa adopte deciziarespectiva tinandu-se cont de amendamentele anexate;

o se aproba avizul negativ la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului

sa respinga proiectul inaintat. (In acest caz, comisia va enumera consecintele

nelavorabile ce pot urma dupa aprob area deciziei respective);
. se propune Consiliului un nou proiect de decizie'

Cornisiile pot amina adoptarea unor proiecte de decizii din lista celor enumerate mai

sus, pe un termen argumentat. In caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi

examinate in cadrul unei gedinte comune a cdtorva comisii consultative, pentru

eliminarea divergenlelor existente.

31. Comisia de specialitate are urmatoarele atribu(ii principale:

a) identifica gi exarnin eazd problemele din domeniul ei de activitate care necesitd

solu{ionare de cdtre consiliu;
b) analizeaza proiectele de decizti ale consiliului qi ptognozeazd consecin{ele

realizilrii acestora,
c) intocmegte avtze asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe

care le prezintd consiliului;
d) se pronunfd asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de cdtre consiliu.

Co'risia de speciaiitut. ind.plineEte Ei alte atribu{ii stabilite prin regulamentul de

constituire Ei funclionare a consiliului sau insf,rcindri date prin decizie a consiliului, dacd

acestea fin de donreniul de activitate a cornisie i.



32. Pregedintele comisiei de specialitate exercitd urrndtoarele atribu{ii principale:

a) reprezintd comisia in raporturile cu consiliul gi cu celelalte comisii;
b) convoacd gi conduce gedinfele acesteia;

c) propune ca la lucrdrile comisiei sa participe qi alte persoane interesate, dacd este

necesar;
d) participd la lucrdrile celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezintd

irnporlanfa pentru comisia pe care o conduce,
e) anunfd rezultatul votdrii in cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de

secretarul comisiei;

0 susline in qedinfele consiliului avizele formulate de comisie.
Pregedintele comisiei exercitd gi alte atribu{ii referitoare la asigurarea organrzatoricd a

activit5trii comisiei stabilite de consiliu.

33. Secretarul comisiei specialrzate exercitb urmdtoarele atribu{ii principale:

a) asistd preqedintele comisiei in asigurarea organrzatoricd a gedin{elor comisiei;

b) lace apelul nominal gi line evidenJa prezenfei la gedinfe a rnembrilor comisiei;

c) numird voturile gi il informeazl, pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru

adoptarea fiecdrei decizii gi asupra rezultatelor votdrii;
d) asigura redactarea avizelor, proceselor-verbale gi altor documente emise de

comisia respectiv6.
Secretarul cornisiei indeplinepte insdrcindrile comisiei sau ale preqedintelui acesteia.

34. Secretarul comisiei este asistat de un funcfionar al Secfiei Administratie Publicd,

Probleme cle Secretariat gi Protocol din cadrul Aparatului Pregedintelui raionului Hinceqti

careya asigura redactarea amendamentelor gi a avizelor necesare gi va intocmi procesul-

verbal al gedin{ei.

35. Dupd ftnalizarea gedinJei Consiliului raional Hincegti, geful SecJiei Administra{ie
Publica, Probleme de Secretariat gi Protocol va prezenta avizele, amendamentele 9i

procesele-verbale secretarului Consiliului raional Hinceqti.

36. Ordinea de zi a qedinlei cornisiei de specialitate se aprobd de membrii comisiei, la

propunerea pregedintelui acesteia. Oricare dintre mernbrii comisiei poate cere includerea

pe ordinea de zi aunor probleme suplimentare numai pind la inceperea gedinfei cornisiei.

37. Prezen{a rnernbrilor cornisiei de specialitate la gedinJele acesteia este obligatorie. in
caz de absenfd a consilierului {drh motive interneiate de la 3 gedin{e consecutive ale

comisiei de bazd pentru el, preqedintele comisiei poate aplica acestuia sanc[iunile ce fin
de competenfa sa sau poate propune Cosiliului raional aplicarea altor sancfiuni prevdzute

la pct. 162 lit. a) gi b) al prezentului regulament, inclusiv excluderea consilierului din

componen{a comisiei. AbsenJa consilierului, precum gi sanc{iunile propuse de

pregedintele comisiei se consemneazd in procesele-verbale ale gedinlelor respective ale

comisiilor.

38. l-ucrdrile qedinfelor conrisiei se consemneazd de cdtre secretarul comisiei in procese-

verbale potrivit pct.71. Dupa incheierea gedinfei, procesul-verbal este semnat de cdtre

pregedintele gi secretarul comisiei.
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Pregedintele cornisiei poate permite ca procesele-verbale ale gedinlelor sd fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la 9edinf6, cu excepfia

proceselor-verbale intocmite in gedin{e inchise.

Secfiunea a 5-a.
Preqedintele gi vicePregedinfii

raionului Hincegti

39. Pregedinte al raionului este autoritate publicd executivd a Consiliului raional Hinceqti.

40.Consiliul raional Hincegti alege pregedintele qi vicepreEedinJii raionului. Alegerea

se face, Ia decizia consiliului, prin votul majoritalii consilierilor alegi in condiJiile Legii

nr.43612006 privind administrafia publicd locald

41. Consiliul raional alegepregedintele raionului, la propunerea a cel pu{in o treirne din

consilierii alegi, cu votul rnajoritAlii consilierilor alegi. Propunerea poate fi fbcuta verbal

sau in formd scrisd.

42.in cazul in care candidatura propusd nu intruneqte votul majoritalii consilierilor aleqi,

in termen de 8 zile se convoacd o noud qedinld in vederea efectudrii votdrii repetate. Dacd

gi dupa votarea repetatd nici una din candidaturile propuse nu intruneqte votul majoritdJii

consilierilor alegi, in tennen de 3 zile se organizeazd o votare suplimentard, in urma

cdreiase considerd ales candidatul care intrunegte cel mai mare numdr de voturi.

43. Atributiile pregedintelui raionului sint stabilite la art. 53 din Legea privind

administra{ia publica locald.
Pregedintele raionului exercitd conducerea operativd a serviciilor publice de interes

raional. Pregedintele raionului reprezintd raionul in raporturile cu Guvernul, cu alte

autoritAti publice centrale, cu persoane frzice gi juridice din fard gi din strdindtate, precum

gi in instanfe judecdtoregti.

44. Pregedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate dtn

cadrul raionului qi exercitd atribufiile de pregedinte al comisiei pentru situa{ii

excep{ionale.

45. Pregedintele raionului este asistat de vicepregedin{i. Numdrul vicepreqedin{ilor se

stabilegte de consiliul raional, la propunerea preqedintelui raionului.

46. Vicepregedin{ii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preqedintelui

raionului.

47. in funcfia de vicepregedinte poate fi aleasd orice persoand, inclusiv din rindul

consilierilor.

48. VicepregedinJii raionului exercitd atribuJiile stabilite de preqedintele raionului 9i

poartd rdspundere in conforrnitate cu legisla{ia in vigoare.
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49. Pregedintele gi vicepregedin(ii raionului cad sub incidenfa Legii privind statutul

alesului local qi Legii cu privire la statutul persoaneror cu funcfii de dernnitate publicd.

Secfiunea a 6-a

Secretarul Consiliului raional Hinceqti

50. Secretarul Consiliului raional Hinceqti este functionar public' Persoana numita in

functia de secretar trebuie sa fie licenfiat al unei facult6{i (secfii) de drept sau de

administraf ie Publicd.

51. Desemnarea invingdtorului concursului pentru ocuparea functiei de secretar'

organizatin confbnnita; cu legisla{ia in vigoaie, se face la prima qedintd a consiliului

res=p e ctiv d upd anun \ar ea rczultatel or concursului'

52. Prevederile pct. 51 se aplica numai in cazul in care funclia de secretar este vacanta'

yacan[aintervine in cazulincetarii raporturilor de serviciu ale secretarului in temeiul 9i

in modul stabilite de Legea nr. 15g-XVI din 4 iulie 200g cu privire la funclia publicd gi

statutul funcfionarului Public.

53. Secretarul se bucurd de stabilitate in funclie gi cade sub incidenlaLegii nr'158-XVI

din 4 iurie 200g cu privire la funcfia pubrica gi statutul funcfionarului public.

54. Modifi carea, suspendarea qi incetarea raporturilor de serviciu al secretarului se face'

in condiliile legii, prin decizie a consiliului raional Hincegti. Evaluarea performan{elor

profesionale ale secretarului se face de cdtre preqedintele raionului, in baza deciziei

consiliului resPectiv'

55. Secretarul consiliului raional, este, concomitent, secretar al raionului, respectiv'

Secretarul Consiliului raional l{incegti sd este asistat in activitatea sa de cdtre Aparatul

Pregedintelui raionului.

56. Secretarului consiliului raional, i se aplicd, in mod corespunzdtor, dispozitrille Legii

privind adrninistra{ia publica locald, privitoare la secretarul consiliului local'

Secfiunea a 7 -a

$efii de subdiviziuni

57. $efii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional Hin

deciiie a consiliului, adoptatd cu votul maioritdtrii consilierilo

persoanelor care au cigtigat concursul pentru ocuparea funcfiei

tomisia de concurs in conformitate cu legislaJia in vigoare.

5g. $efii serviciitor publice raionale, de intreprinderi rnunicipale sint desernna{i de

.onriliul raional, la propunerea preqedintelu raionului'

59. Destituirea din funclie a conducdtoriror nominalizafi se face de c6tre consiliul raional

Hincegti. la propunerea preqedintelui raionului, sau a cel pufin unei treimi din nurndrul
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consilierilor alegi, cu votul majoritdlii consilierilor prezen{i, in temeiurile 9i modul

stabilite de legislafie.

60. Co1-risia de concurs pentru ocuparea funcJiei respective se formeazdde cdtre consiliul

raional in baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea

funcfiei publice vacante in autoritd{ile publice, aprobat de Guvern'

CAPITOLUL II. $EDINTELE CONSILIULUI RAIONAL HINCE$TI

Secfiunea l.
Convocarea qedinfelor Consiliului

61. Consiliul raional Hince$ti se intrunegte in gedin{e ordinare o data la 3 luni.

62. Consiliul raional Hincegti se poate intruni in gedinl6 extraordinard, cu ordinea de zi

propusd, ori de cite ori este necesar, la cererea pregedintelui raionului sau a cel pu{in o

treime din numdrul consilierilor alegi.

63. Convocarea Consiliului raional Hincegti se face, prin dispozi[ie a preqedintelui

raionului, cu cel putjn l0 zlle inaintea gedin(elor ordinare qi cu cel puJin 3 zile inaintea

celor extraordinare. in temeiul dispozitriei, fiecdrui consilier ise expediazdo inqtiin(are in

care se indicd ordinea de zi, data, ora gi locul desligurdrii gedinfei. Inqtiinfarea este

semnatd de secretarul Consiliului raional Hinceqti.
in cazuri de maximd urgen(d - calarnitd{i naturale, catastrofe, incendii, epidemii,

epititotii. epizootii gi alte situa(ii excep{ionale sirnilare - determinatd de interesele

raionului consiliul raional se poate convoca de indata.

64. in cazul in care pregedintele raionului refuzi convocarea gedinJei extraordinare a

consiliului raional, cerutd de cel pufin o treime din nurndrul consilierilor alegi, acegtia sint

in drept:
a) sd convoace gedinfa consiliului raional de sine stdtdtor, in condiliile prezentei legi;

Ei/sau
b) sd atace refuzul in instanfa de contencios administrativ.

65. Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorita{ii consilierilor prezenJi,

pentru durata unei gedin{e, un pregedinte care o prezideazd. Rezultatul alegerii

pregedintelui gedinfei se consemneazd in procesul-verbal al qedin{ei.

PreEedintele qedinfei este asistat de secretarul consiliului raional.

in fiecare gedinfd, consiliul desemneazd un consilier din cei prezenli, care

semneazd decrzia consiliului in cazul in care pregedintele gedin(ei se afl6 in
imposibilitatea de a o semna.

Secfiunea a 2-a.

Atribufiile pregedintelui qedinfei qi ale secretarului Consiliului

66. Preqedintele gedinlei exercitd urmStoarele atribulii prin cipale :

a) conduce gedinfele consiliului;
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b) supune votului consilierilor proiectele de decrzir, asigurd numirarea voturilor qi

anun{d rLzultatul votdrii, cu precizarea voturilor "pro", "contra" 9i a ablinerilor;

c) semneazEr decizrtie aioptate de consiliu, chiar dacd a votat irnpotriva adoptarii

acestora, precum 9i procesul-verbal al gedin[ei;

d) asigurd menlinerea ordinii in cadrul gedin[elor gi respectarea regulamentului de

desfbgurare a gedinlelor, aprobat de consiliu;

e) s,rpune votului consllierilor in gedinld orice problemd care intrd in competenfa de

solufionare a consiliului ;

t) aplicd, dupd caz, sanc{iuni in limita competen{ei sale sau propune consiliului

aplicarea unor asemenea sanc(iuni.

Preqedintele qedin{ei indeplineqte 9i alte atribu{ii prevdzute de lege, de regulamentul de

constiiuire Ei funcfionur" u 
"orrriliului, 

precum 9i insdrcindrile consiliului'

6i . in cazul in care, pe parcursul Eedinlei consiliului, preqedintele ales pentru gedin{a

respectivS, inclusiv prittu gedin{a (de constituire), nu i$i poate exercita atribu{iile sale,

consiliul procedeaz d la alegetea unui alt preqedinte al gedinfei, fapt care se consemneazd

in procesul-verbal al acesteia. in acest caz, procesul-verbal gi deciziile adoptate in cadrul

intiegii gedinfe sint semnate de preqedintele nou-ales'

6g. Secretarul consiliului participa, in mod obligatoriu, la gedin{ele consiliului IZrd drept

de vot.
Pe linga atribufiile prevdzute de Legea privind administra(ia publicd local6,

secretarului consiliului ii revin urmdtoarele atribulli principale referitor la organizarea 9i

desfbgurarea gedinlelor consiliului :

a) asigurd inEtiin(area consilierilor despre convocarea

pregedintelui raionului sau a cel pufin o treime din
'organizeaza 

indeplinirea gi a altor acfiuni necesare

consiliului, iar Ia cererea

num6rul consilierilor aleqi,

inqtiin{arii consilierilor 9i

convocdrii consil iul ui ;

b) asigura efectuarea lucrdrilor de secretariat aferente gedinfei consiliului;

rj fbce apelul norninal gi line evidenfa participarii la gedinfe a consilierilor;

di numaia voturile gi consemneazdrezultatul votdrii, pe care il prezintd preqedintelui

gedin{ei, cu excep(ia cazurilor cind consiliul formeazd, comisia pentru nutndrarea

voturilor in unumiie chestiuni de pe ordinea de zi supuse votdrii de consiliu;

e) informeazd, in caz de necesitate, pregedintele gedinJei, despre numarul de voturi

necesar pentru adoptarea unei sau alte\ decizii a consiliului;
,\ arelor in care ser) 

gedinfei' legarea'

g) urrndregte ca, la dezbaterea anumitor 1 deciziilor asupra

lor, sf, nu participe consilierii prezen{i la gedinld care cad sub inciden\a art'21 drn

Legea privind administrafia publicd localS, infbrmeaz[ pregedintele despre

asemenea situa{ii gi face cunoscute consilierilor consecinlele prevdzute de lege in

astfel de cazuri;
h) oontrasemneazd, in condiliile legii, deciziile consiliului, cu excepfia deciziei de

numire in funcf ie a secretarului consiliului;

i) acordd consilierilor, preculn 9i acestora in calitate de rnembri ai cornisiilor de

specialitate, asistenld gi sprijin in activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor

de decizii sau la definitivarea celor discutate 9i aprobate de consiliu'
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69. Secretarul indeplinegte gi alte atribufii stabilite de lege, de regulamentul de constituire

qi funcfionur. u .onriliului, precum gi insdrcindrile consiliului privitor la buna otganrzare

gi desfrgurare a ;edinfelor consiliului.
Secfiunea a 3-a

Elaborarea proiectelor de decizii

70. Dreptul de initriere a proiectelor de decizii ale consiliului apa(ine consilierilor.
propuneii vizavr de elaborarea unor decizii poate face gi pregedintele raionului.

pregedintele raionului poate participa consultativ la intocmirea decizirlor, de comun acord

cu consiliul.
in caztl in care propunerea de ini{iere a proiectuliu de decizie o face un consilier

sau un grup de consilieii, Consiliul raional Hincegti urmeazd sd adopte o decizie prin care

sd stabileasca termenul de elaborare a proiectului, formeazd tn grup de lucru pentru

elaborarea proiectului propus sau dispune subdiviziunilor sale elaborarea proiectului in

cauzd.
Dacd propunerea de initriere a proiectului de decizie o face preqedintele raionului,

acesta prin altui sdu, deasemeni, dispune fie crearea unui grup de lucru care sd elaboreze

proiectul de decizie, fie pune in sarcina personalului de specialitate din aparatul sdu

elaborarea acestuia.

71. proiectele de decizii, vor fi inso(ite de o notd informativd 9i vor fi redactate in

conformitate cu normele de tehnicd legislativa. in acest scop, secretarul consiliului 9i

personalul de specialitate din aparatul pregedintelui raionului, precum 9i subdiviziunile

Consiliului raional, vor acorda asistenJd tehnicd de specialitate. Proiectele de decizii se

prezintd in limba de stat'

72. Nota informativd va cuprinde, dupd caz:

- Cauzelecare au 
"ondilionut 

elaborarea proiectului, iniliatorii 9i autorii proiectului

- starea de fapt gi abilitarea Consiliului raional Hincegti care impun reglementarea

respectivd;
- rnodul de reglernentare a problemelor abordate in proiect de cadru normativ in

vigoare;
- obiectul qi scopul reglernentdrii.

73. proiectele de decizii cu materialele de insofire se transmit subdiviziunilor Consiliului

raional Hincegti sau, dupd caz, serviciilor desconcentrate, in vederea intocmirii unui

raport. O data cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizeazd 9i data prezentdrir

raportului.

74. Raportul serviciilor menfionate va cuprinde:

- Estirnarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect

- elernentele de natura sa contiibuie la fundamentarealdemonstrarea soluJiilor

cuprinse in Proiectul de decizie;
- etapele parcurse in identificarea solu{iilor optime ca scop 9i posibilitate de

realtzarc
- oporlunitatea 9i cerinJele de reahzate,

- consecin{ele previzibile ale reglernentarilor propuse' 
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75. Dupa intocmirea raportului, acesta impreund cu proiectul de decizie se remite spre

avizare Secretarului Consiliului raional Hincegti, care in termen de 3 zile va emite avizul
referitor la concordan{a proiectului:

a) cu prevederile legale;
b) cu prevederile actelor normative ale guvernului gi ale altor autoritali ale

administrafiei publice centrale;
c) cu cerin{ele de procedurd gi tehnica legislativd prevdzute de prezentul

regulament gi Legea privind actele normative ale Guvernului gi ale altor
autoritdli ale administra{iei publice centrale qi locale.

76.Duplt intocmirea avizului, acesta irnpreund cu rapoftului subdiviziunii de specialitate
gi proiectul de decizie se remit spre avizare comisiei de specialitate corespunzdtoare.

Dupa examinarea proiectului de decizie gi a propunerilor subdiviziunii de

specialitate al Consiliului raional Hincegti, comisia de specialitate a consiliului
intocmegte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

l7 . Proiectele de decizli se propun pentru a fi incluse in ordinea de zi a gedinfei de cdtre
pregedintele raionului, consemnindu-se titlul gi inifiatorul proiectului, gi se aduc la

cunogtinfa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost
remise spre avrzare gi cu invitalia de aprezenta amendamente.

78. Inifiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate

renunfa, in orice moment, la susJinerea lor, pind la inscrierea acestora in ordinea de zi.

79. Rapoafiele, avizele se transmit secretarului Consiliului, care va dispune mdsurile
corespunz[toare de remitere a lor cdtre pregedinte gi cdtre consilieri cel tirziu pind la data

qedinlei consiliului.

80. Proiectele de dectzli gi alte propuneri, insofite de avizul comisiei de specialitate gi de

raportul compartimentului de specialitate al serviciilor publice, se inscriu pe ordinea de zi

qi se supun dezbaterii qi votului consiliului in gedinJa ordinard a acestuia.

Secfiunea a 4-a
Procedura de vot

8l . in realizarea cornpeten(elor sale, Consiliul raional Hincegti adopt[ decizii cu votul
rnajoritatrii consilierilor prezenJi, cu excep\ia cazurilor in care legea cere un numdr mai

mare de voturi.

82. Consiliului raional Hincegti adopta cu votul rnajoritSlii consilierilor alegi urmltoarele
decizii privind:

- alegerea pregedintelui gi a vieepreEedin{ilor raionului;
- aprobarea bugetului raional;
- administrarea bunurilor proprietate a raionului;
- planifi careadezvoltdrii localit[1ilor gi amenajarii teritoriului;
- asocierea cu alte consilii, institulii publice din [ard sau din str[indtate.
- alte cazuri prevdzuLe de legislafie
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83. Prezen{i sint considera{i doar consilierii care la momentul votirii se afld in sala de

,.a,"iu. i"'-"-u,r cind este necesar gi/sau la cerinfa consilierului, secretarul consiliului,

inainte de a ?ncepe votarea verificd numdrul consilierilor prezenfi in salS'

g4. Votul consilierilor este individual gi nu poate fi transmis altei persoane'

g5. Procedura de vot, dup6 modul de desfrgurare, este de doud tipuri:

1) votare deschisd

2) votare secret6'

g6.votare deschisa se considerd atunci cind consilierul igi exprimd public opJiunea'

Votarea deschisa ra rindul s6u este de dou[ feluri - votare prin ridicarea miinii Ei votare

prin apel norrinal.

87. Votarea prin apel nominal se desfdgoard in rnodul urmdtor: preqedintele oferd

explica[ii asupra oblectului votdrii gi sensului cuvintelor "pro" 9i "contra"' Secretarul

consiliului da citire numelui gi pienumelui fiecdrui consilier in ordine alfabetica'

consilierul nominalizat se ridica gi pronunfd cuvintul "pro" sau "contra", in func{ie de

opliunea sa.

88. Votare secretd se considerd atunci cind consilierul igi exprimd in mod 
le9ret 

opt*l^
Consiliul poate decide votarea secret[, la propunerea pregedintelui gedin{ei sau a unula

dintre consilieri, cu exceplia cazului in care, prin lege, se stabileqte o anumitd modalitate'

g9. pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de

vot trebuie s6 fie clar gi precis. pentru exprimarea opliunii se folosesc cuvintele "pro",

"contra" 5i "ab{inut".

g0. Buletinere de vot se introduc in urna de votare. La numdrarea voturilor nu se iau in

calcul buletinele de vot in care nu a fost exprimatd op{iunea consilierului sau au fost

folosite mai multe cuvinte decit cele prevazute in punctul precedent pentru a-$i exprima

opfiunea.

g1. consilierii au dreptul sd solicite ca in procesul-verbal al gedin{ei sd fie consemnat

expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sd se conformeze acestei cerin{e'

92. proiectele de decrztrsau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse exarnindrii

acestuia in cadrul aceleiaqi gedinfe'

g3. Consilierul poate ft prezent la gedinla consiliului, insf, nu participd la adoptarea

deciziilor in condiliile existenlei unui conflict de interese, atunci cind:

a)elpersonal,so{ia(sopl),copiii,pdrin{iisdiauuninterespatrimonialinproblema
supusd dezbatent;

b) este conducdtor sau membru al organelor de conducere ale intreprinderii, institu{iei,

organizaliei sau ale filialelor 9i reprez;ntan{elor acestora' in a cdror privin{a se adoptd

decizia:
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c) se afld in situaJie de incompatibilitate, conform prezentei legi gi Legii privind
statutul alesului local, iar incompatibilitatea dureazd mai mult de 30 de zile de la data

apariliei.

94. Decrziile adoptate de consiliul raional cu incdlcarea dispozitnlor pct. 94 pot fi
declarate nule, in condiliile legii, de cdtre instanfa de contencios administrativ.

Secfiunea a 5-a
Condifiile de valabilitate a deciziei
qi modul de intrare a lor in vigoare

95. Deciziile Consiliului raional Hincegti se sefflneazl, in cel rnult 5 zile de la data

desfdgurdrii qedin{ei lui, de pregedintele acesteia gi se contrasemneazd de secretarul

consiliului. Deciziile privind numirea gi incetarea raporturilor de serviciu ale secretarului

consiliului nu se contrasemneazd.

96. Pentru fiecare gedin{d, consiliul desemneazd un consilier care va semna dectzia
consiliului in cazul in care pregedintele gedin{ei se va afla in imposibilitatea de a o semna.

97.in cazul in care secretarul consiliului considerd cd decizia consiliului este ilegal6, el

este in grept sd nu o contrasemneze gi sa solicite consiliului reexaminarea acestei decizli.
in acest caz, secretarul consiliului va remite decizia Consiliului raional

pregedintelui raionului gi, in cazurile prevdzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei

de Stat in cel rnult 5 zile dupa data semndrii.

98. in cazul in care considerl cd, decizia Consiliului raional este ilegald, pregedintele

raionului sesizeazd oficiul teritorial al Cancelariei de Stat qi/sau instanfa de contencios

administrativ.

gg.Decizrile cu caracter normativ intrd in vigoare la data aducerii la cunogtinfa publica
prin publicare sau prin afigare in locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data

comunicdri i persoanelor v rzate.

100. Aducerea la cunogtinfd publica se face prin plasarea decizlilor pe pagina web a

raionului Hinceqti rvu,rv.hincesti.md. Deciziile se plaseazd pe pagind in termen de 24 ore

dupdprezentarea actelor adoptate spre verificare oficiul teritorial al Cancelariei de Stat.

101. Deciziile Consiliului raional Flincegti se intocmesc in doud exemplare originale gi in
copii sirnple sau conforme originalului pentru instituliile gi persoanele cdrora urmeazd sb

le fle transtnise.

102. Dupa semnarea deciziei de cdtre preqedinte gi contrasemnarea de cdtre secretarul

consiliului raional, acestea vor fi inregistrate intr-un registru special, in ordinea adoptdrii

lor, incepind de la numdrul lin fiecare gedin{d.

Registrul de inregistrarca a deciziilor va cuprinde: numdrul gi data adoptdrii

deciziei, titlul deciziei adoptate qi note despre responsabilul qi termenul de executare.

tnregistrarea deciziilor se va face de cdtre SecJia Administralie Publicd probleme

de Secretariat gi Protocol din cadrul Aparatului Pregedintelui raionului Hinceqti.
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La sfirgitul fiecdrui mandat al consiliului raional Hincegti, registrul special de

inregistrare a deciziilor va fi inchis printr-un proces-verbal in care se va consemna data

in..i.rii gi incheierii inregistr6rilor gi numdru I de decizii inregistrate'

103. Deciziile Consiliului raional Hincegti vor fi multiplicate gi transmise subdiviziunilor'

institufiilor, intreprinderilor 9i persoanelor care trebuie sd le cunoascd sau care sint

responsabile de executarea lor'

r04.Deciziire gi procesul-verbal al consiliului raional l{incegti sint supuse controlului de

legalitate al oficiurui teritoriar Hincegti al cancelariei de Stat, in condifiile legii'

Secfiunea a 6-a

Transparenfadecizionaliinadministra{iapubliciraional5.

105. in vederea elabor6rii unor acte normative in sensul Legii nr' 317 din 18'07'2003

privindactelenormativealeGuvernuluigialealtorautorita
centralegilocale,ConsiliulraionalHincegtiareobligafiadea
15 zile lucrdtoare, anun{ul respectiv pe pagina web oficiald'

intermediul pogtei electionice p6(ilor interesate, sd-l afiqeze

accesibil publicului gi/sau sa-l difuzeze in mass-media raional6'

106. Anun{ul ref'eritor la inilierea elab ' 
in mod obligatoriu:

a) argumentarea necesit[1ii

b)terrnenul-limitd,loculgileinteresatepotprezenta
sau exPedia recornandbri;

c) datele'de contact ale persoanelor responsabile de recepltonarea $1

examinarea recomand[rilor (numele 9i prenumele, nutnarul de telefon'

adresa electronicd)'
Anun{ul referitor la inilierea elabordrii deciziei poate fi retras de pe pagina web

oficiala a consiliului raional Hince;ti doar dupd adoptarea deciziei sau retragerea

proiectului de decizie din procesul de elaborare'

sul la proiectele de decizii 9i la materialele

e a lor pe pagina web a Consiliului' prin

qi prin L*p.dittt prin poqtd sau prin alte

interesate.
ferente acestuia se plaseazd pe pagina web

oficiala a raionului cel pu{in pentru perioada recep{ion6rii qi examinarii recomanddrilor'

108. consultarea cetalenilor, asociafiilor constitultg i.n corespundere cu legea' altor pa(i

interesate se asigurd de c[tre subdiviziunile Consiliului raional Hinceqti responsabile de

elaborarea proie-ctelor de decizie prin u i publice' audieri

publice, sonda.i Je opinie, referendum' n domeniu' crearea

grupurilor de lucru permanente sau ad- lilor societd(ii

civile.
consultarea se efectueaza: 

r--.^ii -o-nn-oohire , ' lctului de decizie
a)lainiliativasubdiviziuniiresponsabiledeelaborareaprol(
b) la iniiiativa Consiliului raional Hinceqti
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c) la iniliativa unei alte autoritaJi publice, conform competenfei;

d) la propunerea cetdJeanului, asociafiei constituite in corespundere cu legea,

altor pdr{i interesate.

in cazul prevdzul la lit. d), autoritatea publica responsabild de elaborarea

proiectului de decizie nu poate refitza consultarea. Anun(ul privind organrzarea

consultarilor publice gi materialele aferente sint fbcute publice cu cel pu{in 15 zile

lucrdtoare inainte de definitivarea proiectului de decizie.

109. Recomanddrile cetdfenilor, asociatriilor constituite in corespundere cu legea, altor

parJi interesate vor fi recep(ionate de cdtre Consiliul raional Hinceqti in modul urmdtor:

a) recomanddrile in fonnd verbald gi scris6, prezentate in cadrul consultdrilor vor fi
reflectate in procesele-verbale ale gedinfelor respective, perfectate in modul

stabilit;
b) recornanddrile in formd scrisd, primite in mod individual, inclusiv pe cale

electronicd, vor fi inregistrate conform legisla{iei.

110. Termenul de prezentare a recomandarilor asupra proiectelor de decizii va constitui

cel pu{in l0 ztle lucrdtoare de la data mediattzdrii anunfului referitor la inilierea elabordrii

deciziei sau de la data rnediatizdrii anun{ului privind organizarea consultdrilor publice.La

solicitarea pdr{ilor interesate, Consiliul raional Hincegti poate prelungi termenul de

prezentare a recomandarilor.
Recomandbrile se examineaza de cdtre autoritatea publica responsabila de

elaborarea proiectului de decizie.
Autorul proiectului (autoritatea publicd) va intocmi un dosar privind elaborarea

proiectului de decizie, care va con{ine procesele-verbale privind consultarea cetdJenilor,

asocialiilor constituite in corespundere cu legea, altor pdrJi interesate, recomandSrile

parvenite gi sinteza acestora. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este

accesibil pentru tofi cetd{enii, asocia{iile constituite in corespundere cu legea, alte pdr\i

interesate.
Sinteza recomanddrilor parvenite se va plasa pe pagina web oficiald a autoritalii

publice, se va afiga la sediul acesteia intr-un spa(iu accesibil publicului ;i/sau se va difuza

in mass-media centrald sau locald, dupd' caz.

I 1 1. Proiectul de decizie se transmite spre examinare autoritAtii competente impreund cu

sinteza recomanddrilor.

I12.in cazulin care cetdfenii, asociafiile constituite in corespundere cu legea, alte pir\i
interesate nu prezintd recomandari in termenul stabilit, iar autoritatea public6, in mod

motivat, nu considerd necesardorganizarea de consultdri, proiectul de decizie poate fi

supus procedurii de adoptare. Motivul pentru care nu se considerd necesard otganizarea

consultarilor publice se aduce la cunoqtin{a publicului prin plasare pe pagina web oficial[
a autoritdfii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie'

Secfiunea a 7-a

inceta rea activitifii Consiliulu i raional Hin ceqti

I 13. Consiliul raional Hinceqti poate fi dizolvat inainte de expirarea tennenului dac6:



a) acesta a adoptat in mod deliberat decizii repetate in aceeaqi materie, care au fost

anulate de cdtre instanfa de contencios administrativ, prin hot[riri definitive,

intrucit incdlcau grav prevederile ConstituJiei sau ale legisla{iei in vigoare;

b) numdrul consilierilor s-a redus sub jumdtate din numSrul de 35;

c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numIrul
gedin{elor.

d) in situaJia in care, din cauza absenfei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va

putea intruni nici la ultima convocare, el se considerd dizolvat de drept.

ll4. in cazulprevdzut la lit. a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este

in drept sd se adreseze in instan{a de judecatd pentru constatarea circumstanJelor care

.justifica dizolvarea consiliului raional.

115. Dizolvarea de drept a consiliului local in conditriile lit.b) 9i c) se constatd de cdtre

pregedintele raionului gi se notificd in scris, in termen de cel mult 10 zile de la data

dizolvdrii, Comisiei Electorale Centrale, care stabilegte data desfrgurdrii alegerilor noi.

ll6. Parlamentul dizolvd consiliul raional, la propunerea motivatd a preqedintelui

raionului sau a Guvernului, in temeiul unei hotdriri judecdtoreqti definitive, prin care au

lbst constatate circumstan(ele care justifi cd dizolvarea.

ll7. Data desfdgurdrii alegerilor pentru noua cornponen(d a consiliului raional se

stabileEte de Comisia Electoralf, Centrald, in conditriile Codului electoral'

I 18. Pina la constituirea unui nou consiliu, pregedintele qi vicepreqedinfii raionului vor

solufiona problemele curente ale raionului.

CAPITOLUL III: INTNEEARI, INTERPELARI, PETITII

I 19. Consilierii pot adresa intrebdri, in scris sau oral, preqedintelui raionului,

vicepregedintelui raionului gi secretarului consiliului, gefilor serviciilor publice locale,

p..ru- gi altor persoane cu funclie de rdspundere invitate la gedin{a consiliului.

Prin intrebare se solicita infonnajii cu privire la un fapt necunoscut. Cei intrebafi vor

rdspunde, de reguld, irnediat sau, dacb nu este posibil, la urrndtoarea gedinf[ a consiliului.

120. Interpelarea constd intr-o cerere prin care se solicitd explicafii in legatura cu un fapt

cunoscut. Cel interp elat arc obligafia sd rdspundd in scris, pina la urmdtoarea gedinJa a

consiliului, sau oral, la proxima gedinfa, potrivit solicitdrii autorului interpelarii.

in caz contrar consilierii raionali pot propune pregedintelui raionului sancJionarea

persoanei in cauz6..

Sancfionarea se va face in conformitate cu prevederile Legii nr. 15812009 privind

funclia publicd gi statutul funcfionarului public 9i Codul Muncii.

l2l. Consilierii pot solicita informafiile necesare serviciilor sau instituliilor publice din

subordine, iar acestea sint obligate sd le firrnizeze in termen de cel mult 2 sdptdmini, dacd

legea nu prevede altfel.
Informafiile pot fi cerute gi comunicate in scris sau oral'
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