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PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul                                  

Nr. _________                                                                     din __________ 2022 

Cu privire la examinarea notificării  

nr.1304/OT2 -215 din 8 iunie 2022  

a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 

 

În temeiul art. 68  din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, 

având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate probleme sociale 

(învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia copilului şi 

utilizarea forţei de muncă), Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 

nr.1304/OT2-215 din 8 iunie 2022. 

2. Se modifică punctul 1 din Decizia nr.02/36-V din 26 mai 2022 „Cu privire la 

organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 

2022” după cum urmează:  

- din alineatul 1 se elimină textul „până la data de 25 mаi 2022”. 

3. Controlul executării prezentei decizii va fi asigurat de Comisia consultativă 

de specialitate probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, 

asistenţă socială, protecţia copilului şi utilizarea forţei de muncă).  

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                         

   

  Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat și avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional  
Vizat pentru legalitate: L. Raileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane  

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la examinarea notificării 

nr.1304/OT2 -215 din 08 iunie 2022 

a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat” 

 

Art.68 alin.(l) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006 

stipulează, că în cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administrației 

publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorității 

locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui 

totală sau parțială. Iar alin.(3) prevede, ca în termen de 30 de zile de la data primirii 

notificării, autoritatea locala emitentă trebuie să modifice sau sa abroge actul 

contestat. Conform alin. (4) al aceluiași articol, în cazul în care, în termenul stabilit 

la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul 

contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de contencios 

administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a 

modifica sau de a abroga actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente 

în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a 

actului în cauză. 

La 9 iunie 2022, în Consiliul Raional Cahul a fost înregistrată notificarea 

Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr. 1304/ОТ2 -215 din 8 iunie 2022 

prin care se solicită modificarea punctului 1 al deciziei nr.02/36-V din 26 mai 2022 

„Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul 

estival 2022”, ca fiind parțial illegal. 

 Astfel, Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat indică, că prin alineatul 

(1) al punctului 1 din decizia nominalizată Consiliul Raional Cahul a obligat Direcția 

generală învățământ Cahul să asigure pregătirea pentru funcționarea eficientă a 

Taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor „Romantica” în perioada estivală 

pănă la data de 25 mai 2022. 

În opinia Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, punctul 1 alin. (1) 

din decizia nr.02/36-V din 26 mai 2022 este parțial ilegal și necesită a fi modificat, 

din următoarele considerente: 

Potrivit prevederilor art. 30 alin.(1) din Codul administrativ „autorităţile 

publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv…”. Se mai aduce ca argument 

și prevederea art.73 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, în 

care este stipulat că  „actul normativ produce efecte doar cît este în vigoare şi, de 

regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv”. 

 Ținând cont de solicitarea Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, se 

propune eliminarea sintagmei „până la data de 25 mаi 2022” din punctul 1 al 

Deciziei nr.02/36-V din 26 mai 2022 „Cu privire la organizarea odihnei de vară a 

copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2022”. 

 

        Cornelia Prepeliță, 

secretarul Consiliului Raional Cahul                                         


	Nr. _________                                                                     din __________ 2022

