Proiect de DECIZIE
pentru examinare la ședința din 25 decembrie 2020

Cu privire la eliberarea dlui Spînu Pavel
din funcția de Președinte al raionului Criuleni
înainte de termen
Având în vedere demersul consilierilor raionali (se anexează) cu privire la eliberarea dlui Spînu
Pavel înainte de termen din funcția de Președinte al raionului Criuleni, ales la data de 20 decembrie
2019, în baza prevederilor Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional
Criuleni aprobat prin decizia 3.1 din 27.12.2019, Legea nr. 100/2017 privind actele normative, art.
46 și art. 50, din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (5) pct. d) din
Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, avizul comisiilor de specialitate, Consiliul raional
Criuleni,
DECIDE:
1.

Se eliberează dl Spînu Pavel din funcția de Președinte al raionului Criuleni înainte de termen, cu

încetarea mandatului de Președinte al raionului Criuleni, începând cu data de 25.12.2020.
2.

Se împuternicește dl __________________________să îndeplinească toate atribuțiile

Președintelui raionului până la data alegerii noului Președinte al raionului.
3.

Decizia intră în vigoare în momentul votării.

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului raional Criuleni

Diana RUSU

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie cu privire la eliberarea dlui Spînu Pavel din funcția
de Președinte a raionului Criuleni înainte de termen
VEACESLAV BURLAC și subsemnații consilierii aleși ai Consiliului raional Criuleni
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite.
Președintele Spînu P. A fost ales cu votul a 17 consilieri raionali în data de 20 decembrie 2019.
Prin votul acordat, noi, consilierii raionali, reprezentanți legali ai cetățenilor raionului Criuleni
împuterniciți în numele acestora să le apărăm interesele și drepturile fundamentale, am avut speranța
că lucrurile se vor dezvolta în raion într-o ascensiune așteptată nu doar de consilierii raionali, dar și
de cetățenii raionului, dar din păcate realitatea ne demonstrează inversul.
Suntem convinși că nu există vre-un consilier raional, funcționar public, primar sau cetățean
simplu care să nu conștientizeze că situația în raion este una catastrofală. Argumentele pe care ați
putea să le operați precum că de vină se face "Pandemia", "Covid-ul" sau "moștenirea rămasă de la
conducerile anterioare" nu doar că nu pot fi considerate plauzibile și credibile, dar sunt și aberante.
Dl Spînu Pavel este o catastrofă a raionului, iar prezenta dlui în funcția de conducere a raionului este
în detrimentul raionului, din aceste considerente înaintăm și solicităm susținerea inițiativei de a oferi
vot de neîncredere pentru actualul al raionului Criuleni.
Apelăm la bunul simț și la responsabilitate din partea fiecărui ales al cetățenilor raionului
Criuleni în vederea alegerii unui nou Președinte al raionului pentru ca în regim de urgență să
remediem starea lucrurilor în raion. Considerăm că următorul Președinte are menirea de a fi o
candidatura de consens larg în Consiliul raional Criuleni, un candidat de conciliere civică si
responsabilitate morală fată de raionul nostru și față de cetățeni lui.
Situația cu drumurile este catastrofală, proiectele inițiate anterior sunt stopate, cheltuirea banilor
este irațională, procurarea de automobile noi pe timp de pandemie și criză financiară în timp ce parcul
auto este plin mașinile staționează, interese ascunse pe toate compartimentele, presiuni asupra
personalului de conducere a spitalului, angajarea unor funcționari pe criterii deloc profesioniste, mai
degrabă pe criterii politice de apartenență la unele grupări de interese și multe altele. Șirul
incapacităților și incompetentelor de conducător pot fi continuate și sunt prezente pe orice domeniu,
nemaivorbind despre activitatea haotică sau lipsa de activitate de a uni toate forțele politice din
consiliu a crea un climat normal de lucru. Un Președinte de raion este obligat să depună efort pentru
a uni forțele politice din cadrul Consiliului raional și nicidecum nu de dezbinare și ură. Un Președinte
de raion este obligat să devină liderul raionului și nicidecum nu a grupărilor de interese economicofinanciare. Dl Spînu Pavel nu are abilitățile de lider și din aceste considerente suntem convinși că dlui
a pierdut încrederea cetățenilor simpli și a noastră, a consilierilor raionali.
Raionul Criuleni are nevoie de altceva.
Fundamentarea economico-financiară
Proiectul de decizie nu necesită cheltuieli suplimentare bugetare.
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie se încadrează perfect la prevederile din Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind
administrația publică locală” și din Legea nr. 768 din 02.02.2000 ”Privind statutul alesului local”.
Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul se înaintează pentru avizare tuturor factorilor de decizie și se solicită secretarului Consiliului
raional să asigure publicarea acestuia pentru transparență.
Consilierii raionali indicați în demers

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE
Denumirea proiectului
Cu privire la eliberarea dlui Spînu Pavel din funcția de Președinte al raionului Criuleni înainte de
termen
Autorul proiectului
consilierii raionali
Analiza
Pertinența autorului și a categoriei propuse a actului promovat prin
riscurilor
proiect:
Proiectul de decizie ține de competența CR Criuleni. Proiectul actului promovat
de
are o deosebită importanță pentru buna dezvoltare a raionului
corupere
în
Respectarea rigorilor de transparență în procesul decizional la promovarea
procesul
proiectului:
de promovare În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 cu privire la transparența în
a
procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina-web a CR Criuleni
proiectului
„criuleni.md” la directoriul „Transparența decizională”, secțiunea „Consultări
publice”..
Scopul anunțat și scopul real al proiectului:
Scopuri ascunse nu sunt. Se va realiza funcționalitatea întregului raion.
Interesul public și interesele private aferente proiectului:
Proiectul de decizie urmărește promovarea doar a interesului public, care
corespunde așteptărilor societății și interesului public.
Justificarea Suficiența argumentării din nota informativă
Nota informativă este pregătită în conformitate cu Lega nr.
soluțiilor
proiectului 100/2017 cu privire la actele normative.
Argumentarea economico-financiară
Proiectul de decizie nu necesită cheltuieli suplimentare
Efectuarea analizei impactului de reglementare
Nu este aplicabil
Întocmirea studiilor de fezabilitate
Nu este aplicabil
Limbajul proiectului
Limbajul proiectului de decizie corespunde tehnicii de redactare.
Analiza
generală
Coerența legislativă a proiectului
a
Proiectul de decizie nu conține norme contradictorii, nu se contrazice cu
factorilor
normele în vigoare de forță juridică superioară, nu se află în conflict cu alte
de risc
norme de drept din această categorie.
ale
Activitatea agenților publici și a entităților publice reglementată în proiect
proiectului
În proiect se abordează activitățile ce țin de competența CR Criuleni. Factori și
riscuri de corupție nu se constată.
Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului
Proiectul de decizie nu aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului.
Analiza
Pct.___alin.____
Nu este aplicabil
detaliată a
factorilor
Obiecții:
de risc și a
nu sunt
riscurilor
Recomandări: nu sunt
de corupere
Factori de risc: nu sunt
Riscuri de corupție: nu sunt
ale proiectului
Concluzia expertizei:
. Proiectul de decizie poate fi promovat în această redacție
Consilierii raionali

Raport de expertiză juridică nr. _______

Denumirea proiectului
Cu privire la demiterea dlui Spînu Pavel din funcția de Președinte al raionului Criuleni înainte de
termen
Autorul proiectului
O treime din consilierii aleși
Proiectul de decizie cu privire la eliberarea înainte de termen din funcție a
Observații cu
dlui Spînu Pavel, președinte al raionului Criuleni este elaborat ca rezultat al
caracter general
demersurilor a o treime din consilierii raionali aleși, precum că autoritatea
executivă pe o perioadă de 11 luni nu este lucrativă, nu este formată o
majoritate capabilă să acționeze în interesul locuitorilor raionului, se menține
un climat tensionat în instituțiile din subordine, situație care denotă
incapacitatea președintelui de a coagula forțele politice reprezentative din
Consiliul în sensul dezvoltării localităților.
Scopul problemei abordate corespunde prevederilor Legii nr. 768/2000
privind statutul alesului local și a Legii nr. 436/2006 privind administrația
publică locală.
La redactarea proiectului de decizie au fost luat în considerație demersul a
o treime din consilierii aleși.
Textul proiectului corespunde prevederilor normative criteriilor de calitate.
Observații ce
vizează textul
La redactarea proiectului a fost respectată unitatea terminologică și unitatea
proiectului
de stil.
Nota informativă asupra proiectului de decizie corespunde cerințelor Legii
Observații ce
nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
privesc Nota
informativă
Nu sunt necesare cheltuieli financiare pentru implementarea reglementării
juridice prevăzute;
Proiectul este elaborat și promovat în conformitate cu normele procesului
Observații de
tehnică legislativă legislativ.
Proiectul de decizie se încadrează în categoria actelor emise de către
Consiliul raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 cu privire la
transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe paginaweb a Consiliului raional criuleni.md la directoriul Transparența
decizională, secțiunea Consultări publice.
Concluzia expertizei:
Proiectul de decizie cu privire la eliberarea înainte de termen din funcție a dlui Spînu Pavel,
Președinte al raionului Criuleni corespunde prevederilor actelor normative în vigoare și ține de
competența Consiliului raional Criuleni.

_____________

___________________ Specialist principal, S A și RP, Simion Cotovici

