
 

PROIECT  

DECIZIE 
mun. Hînceşti 

                      

din _______2021                                                                                    nr. 04/____ 

 

Cu privire la încetarea mandatului 

de vicepreşedinte al raionului înainte de termen 

 

În  baza Hotărîrii Curţii Constituţionale a  Republicii Moldova nr.144 din 

23.07.2021 cu privire la confirmarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 

2021În temeiul art.5, alin.(5), lit.e) al Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul 

alesului local, coroborate cu normele stabilite la art.10; 16; 53 alin.(1); 118; 120; 

132 Cod Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.85 alin.(2); Codul Muncii nr.154 

din 28.03.2003, în conformitate cu prevederile art., art.50 alin. (2), 43 alin.(1), lit.l) 

și alin.(2); 46 din Legea privind administraţia publică locală nr.436- XVI din 28 

decembrie 2006, în legătură cu validarea mandatului de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova şi a cererii depuse, Consiliul Raional Hînceşti DECIDE: 

 

1. Se ia act de demisia dnei Valentina MANIC din funcția de vicepreședinte 

al raionului Hînceşti (domeniul economie) în legătură cu validarea 

mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova; 

2. Se încetează mandatul de vicepreședinte al raionului înainte de termen prin 

demisie, a  dnei Valentina MANIC, în conformitate cu art.5, alin.5 lit.e) al 

Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, drept urmare a 

cererii depuse;  

3. Se declară vacantă funcţia de vicepreşedinte al raionului Hînceşti pe 

domeniul economie; 

4. Se pune în sarcina dnei contabil-șef, Serviciul Contabil din cadrul 

Aparatului Președintelui raionului Hînceşti efectuarea calculului și plății 

integrale a drepturilor salariale, a dnei Valentina MANIC în conformitate 

cu prevederile legislației în vigoare; 

5. Specialistul resurse umane din cadrul Aparatului Președintelui raionului 

Hînceşti, la caz, va asigura perfectarea și eliberarea actelor ce vizează 

încetarea mandatului de vicepreședinte al raionului înainte de termen prin 

demisie, potrivit clauzelor legale aplicabile; 
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6. Prezentul act administrativ se aduce la cunoștință persoanelor vizate contra 

semnătură și persoanelor responsabile de executarea întocmai a prezentei 

decizii; 

7. Decizia va fi inclusă în Registrul de Stat al Actelor Locale și poate fi 

contestată la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni, în termen de 30 de zile 

de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr.116/2018.       

8. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Iurie 

LEVINSCHI, Preşedintele raionului Hînceşti. 

 

Preşedintele şedinţei:                        ___________________   

                   

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional Hînceşti            Elena MORARU TOMA 

 
 
Inițiat: ________________________Iurie Levinschi, Preşedintele raionului 
Elaborat/avizat:   ________________Elena Moraru Toma, Secretarul CR 

Avizat: _____________Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei nr.04/________din _____2021 
Cu privire la încetarea mandatului 

de vicepreşedinte al raionului înainte de termen 

 

 

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

proiectului 

În urma și în  baza Hotărîriii Curţii Constituţionale a  Republicii Moldova nr.144 din 

23.07.2021 cu privire la confirmarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021şi 

validarea mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova, potrivit 

rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, precum şi a cererii 

înaintate de către vicepreşedintele raionului, dna Valentina Manic. Iniţiatorul proiectului 

este Preşedintele raionului. Autorul proiectului de decizie este Secretarul CR. 

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

vigoare 

În temeiul art.5, alin.5 lit.e) al Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, 

coroborate cu normele stabilite la art.10; 16; 53 alin.(1); 118; 120; 132 Cod Administrativ 

nr.116 din 19.07.2018; art.85 alin.(2); Codul Muncii nr.154 din 28.03.2003, în 

conformitate cu prevederile art., art.50 alin. (2), 43 alin.(1), lit.l) și alin.(2); 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 examina cererea depusă , şi de a aproba 

încetarea mandatului de vicepreşedinte  înainte de termen.  

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 ___, 2021, Cu privire la încetarea mandatului de 

vicepreşedinte al raionului înainte de termen nu contravine şi nu necesită modificări ale 

actelor normative în vigoare. 

 

 

 

              Secretarul  

Consiliului Raional Hînceşti                                      Elena MORARU TOMA 

 


