
 

 

 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. ________                                                                          din ________ 2022 

 

 

Cu privire la suspendarea provizorie din funcție  

a șefului Direcției construcții și drumuri,  

dl  Pavel Maximenco  

 

 În temeiul art. 43 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 

436/2006, art. 53 lit. c) din Legea nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul 

funcționarilor publici, demersului Procuraturii Anticorupție privind suspendarea 

provizorie din funcție nr. 644 din 04 mai 2022,  avizului Comisiei consultative de 

specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și libertăților omului, 

relații interetnice, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se suspendă provizoriu din funcție șeful Direcției construcții și drumuri, dl 

Pavel Maximenco, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătorești, pe 

dosarul penal 2021970600.  

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama președintelui raionului 

Cahul și Comisiei consultative de specialitate administrație publică, respectarea 

drepturilor și libertăților omului, relații interetnice. 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului Raional Cahul                                           

                                                             

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 

Elaborat și avizat pentru legalitate: Lilia Raileanu, specialist principal (jurist) ______________ 

Coordonat: V. Șevcenco, vicepreședintele raionului _____________________ 

Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional_____________ 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 

 

 

 

Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la suspendarea provizorie din funcție 

a șefului Direcției construcții și drumuri, dl  Pavel Maximenco” 

 

La 04 mai 2022 în adresa Consiliului raional Cahul a parvenit demersul 

procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție, care solicită în conformitate cu 

art. 200 CPP al RM, suspendarea provizorie din funcție șefului Direcție Construcții 

și drumuri, dlui Maximenco Pavel.  

Art. 200 CPP al RM prevede: 

((1) Suspendarea provizorie din funcţie constă în interzicerea provizorie 

motivată învinuitului, inculpatului de a exercita atribuţiile de serviciu sau de a 

realiza activităţi cu care acesta se ocupă sau le efectuează în interesul serviciului 

public. 

(2) Persoanei suspendate provizoriu din funcţie i se întrerupe remunerarea 

muncii, însă perioada de timp pentru care persoana a fost suspendată provizoriu din 

funcţie în calitate de măsură procesuală de constrîngere se ia în calcul în vechimea 

generală de muncă. 

(3) Suspendarea provizorie din funcţie o decide administraţia instituţiei în care 

activează învinuitul ori inculpatul, în condiţiile legii, la demersul procurorului care 

conduce, sau, după caz, efectuează nemijlocit urmărirea penală. Hotărîrea 

administraţiei instituţiei de suspendare din funcţie poate fi atacată la judecătorul de 

instrucţie. 

Astfel se propune spre aprobare proiectul de decizie în conformitate cu 

demersul procurorului și art. 53 lit. c) Legea nr. 158/2008 privind funcția publică și 

statutul funcționarului public care prevede că raporturile de serviciu se suspendă de 

către autoritatea publică în cazul recunoaşterii în calitate de bănuit sau al emiterii 

în privinţa acestuia a unei ordonanţe de punere sub învinuire privind comiterea de 

către funcţionarul public a unei infracţiuni care ar prejudicia imaginea, prestigiul, 

interesele legale ale autorităţii publice sau legate de exercitarea atribuţiilor funcţiei 

publice pe care o deţine, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti. 

 

Specialist principal 

Raileanu Lilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Nr. ________                                                                          din ________ 2022

