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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 -412 din 22 iulie 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 economie, reforme, 

buget, finanțe şi relații transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

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

nr.1304/OT2-412 din 22 iulie 2022. 

2. Se abrogă/menține în vigoare Decizia nr.04/19-V din 07 iulie 2022 „Cu 

privire la stabilirea indemnizaţiei de participare a consilierilor raionali la 

şedinţele Consiliului Raional Cahul”. 

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

de specialitate economie, reforme, buget, finanțe şi relații transfrontaliere. 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                         

   

  Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
  

Elaborat și avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional  
Coordonat: N. Dunas, Președintele raionului   

Avizat 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 -412 din 22 iulie 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 26 iulie 2022, în Consiliul Raional Cahul a fost înregistrată notificarea 

Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr. 1304/ОТ2 -412 din 22 iulie 2022 

prin care se solicită abrogarea Deciziei nr.04/19-V din 07 iulie 2022 „Cu privire la 

stabilirea indemnizaţiei de participare a consilierilor raionali la şedinţele Consiliului 

Raional Cahul” ca fiind ilegală. 

 Astfel, Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat constată, că prin decizia 

nominalizată Consiliul Raional Cahul stabilește pentru consilierii raionali o 

indemnizație în mărime de 3000 lei pentru fiecare zi de participare la ședința 

consiliului. 

Însă, art.120 alin.(1) lit.g) din Codul administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018 prevede că: „Un act administrativ individual emis sau confirmat în scris 

trebuie să cuprindă: … g) decizia cu privire la cheltuieli”. 

Potrivit art. 43 alin.(2) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică 

locală care stipulează că, consiliul raional realizează următoarea competența de 

bază: 

„consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu 

condiţia asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor 

realizării lor”. 

În acest context OTCCS conchide că Consiliul Raional Cahul nu a specificat 

sursa de acoperire a costului realizării deciziei respective, iar temeiul juridic în baza 

căruia Consiliul și-a asumat obligația prin stabilirea indemnizației pentru 

participarea la ședința consiliului raional fără indicarea sursei de acoperire depășește 

limitele competențelor de bază stabilite de legislația în vigoare.  

 

        Cornelia Prepeliță, 

secretarul Consiliului Raional Cahul                                         


	Nr. _________                                                                     din __________ 2022

