
PROIECT  
 

DECIZIE 

mun. Hînceşti                         

        din  ___________ 2020                                                                             nr. 04/01 

 
Cu privire la unele mandate de consilier 
în Consiliul raional Hînceşti  
 

În baza Hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 3936 din 22 mai 2020  „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hînceşti” şi nr.4063 din 27 iulie 

2020 „Cu privire la atribuirea unor  mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti”, 

Decizia nr. 02/01 din 19 noiembrie 2019 “Cu privire la constituirea și componența 

nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Hînceşti” cu 

modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 46 din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliului Raional Hînceşti 

DECIDE:  

1. Se ia act de ridicarea mandatelor de consilieri în Consiliul raional Hîncești, după 
cum urmează: 
- MEREUȚĂ Ion, ales pe lista PDM; 
- BRÎNZĂ Vladimir, ales pe lista PDM; 
- SECU Vasile, ales pe lista PSRM; 
 

2. Se ia act de atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Hînceşti 
candidaţilor supleanţi, după cum urmează: 
- IONIȚĂ Tamara, candidat supleant pe lista PDM; 
- CURNIC Sofia, candidat supleant pe lista PDM; 
- GRAUR Grigore, candidat supleant pe lista PSRM; 

 
3. Decizia nr. 02/01 din 19 noiembrie 2019 “Cu privire la constituirea și componența 

nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional 

Hînceşti” se modifică după cum urmează: 

- la subpct. 2.1. “Buget și Finanțe” poziţia “Secu Vasile”  se substituie 

cu “Graur Grigore”; 

- la subpct. 2.4. “Învăţămînt, cultură şi sport” poziţia “Mereuță Ion” se 

substituie cu “Ioniță Tamara”, poziţia “Brînză Vladimir” cu “Curnic 

Sofia”. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

             Preşedintele şedinţei:                  _______________ 

                Contrasemnează: 

                 Secretarul  

         Consiliului Raional Hînceşti                              Elena MORARU TOMA 

Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Elaborat: _________________ Elena Moraru Toma, Secretarul CR, 

Avizat: __________________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL 

HÎNCEŞTI 
 

MD-3401, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126 

tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md   
 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 ХЫНЧЕШТЬ 
 

МД-3401, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126 

тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md  

mailto:consiliul@hincesti.md
mailto:consiliu@hincesti.md


 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 
Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul raional 

Hînceşti 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Secretarul consiliului Raional Hîncești. 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

În baza Hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 3936 din 22 mai 2020  „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești” şi nr.4063 din 27 iulie 

2020 „Cu privire la atribuirea unor  mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti”, 

Decizia nr. 02/01 din 19 noiembrie 2019 “Cu privire la constituirea și componența 

nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Hînceşti” cu 

modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 46 din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006. 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a asigura buna funcționare a unității. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 
Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la unele mandate de consilier în 
Consiliul raional Hînceşti nu contravine şi nu necesită modificări ale actelor normative 
în vigoare. 

 

 

                 Secretarul  

         Consiliului Raional Hînceşti                              Elena MORARU TOMA 
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