
Secretarul sedintei 

Contrasemnat: 

Presedintele ~edintei 

1. Se i-a act de nota informativa Anexa nr. l la proiectul de decizie nr. __ din _ 
( se anexeaza); 

2. Se acorda vot de neincredere $i se aproba incetarea mandatului lnainte de termen a 
vicepresedintelui de raion, d-lui --------- 

3. Se acorda vot de neincredere $i se aproba tncetarea mandatului Inainte de tennen a 
vicepresedintelui de raion, d-lui --------- 

4. Se declara vacante functiile de vicepresedinte de raion; 
5. Responsabil de executarea deciziei se pune In seama presedintelui raionului Criuleni, di. 

Pavel Spinu. 

ln conformitate cu prevederile art. 13 alin (31) $i art. 46 art. 50 alin 2 al Legli nr. 436/2006 
privind administratia publics locals !?i Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regularnentului - cadru 
privind constituirea $1 functionarea consiliilor locale $i raionale, In. temeiul art. 5 aliniatul 5 litera a) ~i 
art. 7 punctul (1) art. 8 punctul 1) 2) din legea 768 din 02.02.2000, In baza Jegii ru. 100 din 2017 
cu privire la actele normative, ~i tinlnd cont de demersul nr. 176 din 11.02.2020 $i nota 
informativa Anexa nr. 1 la proiectul de decizie nr. din Consiliul Raional 
Criuleni decide: 

Cu privire la acordarea votului de neincredere pentru vicepresedintli 
raionului Criuleni 

Decizie 

Proiect nr. din 



Criuleni. 
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Astfel toate aceste lucruri intreprinse de catre persoanele cu demnitate publica $i anume 
vlcepresedlntf de raion, vin in defalrnarea $i prejudicierea imaginei Conslllului Raional Criulenl, 
~i pentru acest fapt rugarn respectuos lntreg colectivul consiliului raional sa analizeze foarte 
bine tot ceea ce se petrece in aceasta pertoada ~i sa i-a atitudinea de rigoare in sustlnerea $i 
promovarea calitatlva a imaginei raionului Criuleni prin conlucrarea $1 colaborarea intr-un mod 

eficient $i transparent in luarea deciziilor cu prtvire la des ~ urarea lucrurrinor in ConsflitiTl~·ai'O'nal 
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La fel, Va inforrnam ca In aceasta perloada au fost influentate $1 petrecute in favoarea unor 

persoane, citeva concursuri la posturi de sef de directii, cum ar fi Olrectla Finante $i Educatie 
fiind unele dintre cele mai lmportante structuri din cadrul aparatului presedlntelut, la care vadit 
au participat $1 au fost promovate persoane din anturajul unui vlcepresedlnte de raion, ocupind 
astaz! aceste posturi. 

lar utllizarea transportului de serviciu, care este bun public, potrlvit acestora mai mult ca attt, 
transportul de serviciu achitat din banii publici este folosit cu regularitate in interese personale 
$1 deplasarea in teritorii care nu sunt administrate de acestia, ie$ind din raza teritorlala 
admlnistrata de functionarii publici. 

Totodata, mentlonam ca ambii vicepresedmtl de raion, lncalcs vadtt art. 8, punctual 1) 2) din 
aceeasl lege privind alesul local, ce ne vorbeste despre nelnlaturarea tncompattbtlttatn $i 
nerespectarea In termini stabllltl de legi'slatiei, astfel se tncalca legea nr. 100 din 22.12.2017 cu 
privire la actele normative. 

Prin prezenta nota inforrnatlva, aducem la cunostinta colegilor din Consiliul Raional 
Criuleni cit si celor prezentl in cadrul sedintei, despre anumite incalcari cit si depaslrea 

atrlbutiilor de servlciu in mod intentlonat $i grosolan In nerespectarea leglslattet in vigoare 

privlnd statutul alesului local $i a persoanelor cu demnitate publlca din partea vicepresedlnttlor 
de raion alesi la data de 20 decembrie 2019, care detin mandatul de Consilier Raional sl statut 
de demnitate publlca, ceea ce contravene legislatiel in vlgoare $1 anume legea nr. 436 din 28.12. 
2006 privind adrninlstratla publics locala art. 50 alin 2 spune despre faptul ca vicepresedintele 
raionului poate fi eliberat din functie inainte de termen, cu votul majoritatii consilierilor alesi, la 
propunerea presedintelui raionului sau a unei treirni din consilierii alesi in cazul solicitarii date, 
totodata rnentionam faptul ell In temeiul art. 5 aliniatul 5 litera a) din legea 768 din 02.02.2000 
cu privire la statutul alesului local, ne vorbesie despre incompatibilitatea functiilor detinute de 
acestia, iar potrivit art. 7 punctul (1) mandatul alesului local capata calltate de 
incompatibilitatea cu functia publica detinuta conform literei (d) din acelasi articol. 

Nata informativa 

la decizia nr. din ----- 

Anexanr. 1 


