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PROIECT 
 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

                                   

Nr. ________                                                                             ___________ 2022 
 
Cu privire la examinarea demersului Direcției Generale  
Teritoriale SUD a Centrului Național Anticorupție  
al Republicii Moldova nr. 11/10/1553  din 17 noiembrie 2022  
 
         În conformitate cu art. 43 alin. (1)  lit. (b) din Legea nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală, Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003,  
examinând demersul Direcției Generale Teritoriale SUD a Centrului Național 
Anticorupție al Republicii Moldova nr. 11/10/1553 din 17 noiembrie 2022, avizul 
Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații 
transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se ia act de demersul Direcției Generale Teritoriale SUD a Centrului 

Național Anticorupție al Republicii Moldova nr. 11/10/1553 din 17 
noiembrie 2022 referitor la prejudiciul cauzat pe cauza penală nr. 
2022150615, în conformitate cu prevederile art. 332 alin. (1) Cod Penal al 
RM, privind falsul în acte publice.  

2. Se atestă, că suma de 61,594  lei  constituie daune în proporții considerabile 
pentru bugetul raional Cahul. 

3. Secretarul  Consiliului Raional Cahul va asigura aducerea prezentei decizii 
la cunoştinţa Direcției Generale Teritoriale SUD a Centrului Național 
Anticorupție al Republicii Moldova.  

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama președintelui 
raionului Cahul și a Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, 
buget, finanțe și relații transfrontaliere. 

 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                            
                                                                       

      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 

Elaborat și avizat pentru legalitate: L.Raileanu șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane 
Coordonat: N. Dunas, Președintele raionului  
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional  

 



 
 
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la examinarea demersului Direcției 

Generale Teritoriale SUD a Centrului Național Anticorupție 
al Republicii Moldova nr. 11/10/1553  din 17 noiembrie 2022” 

 
 
Direcția  Generală Teritorială SUD a Centrului Național Anticorupție al 

Republicii Moldova s-a adresat cu demersul nr. 11/10/11553 din 17.11.2022, în 
conformitate cu prevederile art. 332 alin. (1) Cod Penal al RM, falsul în acte 
publice,  prin care solicită expunerea, dacă prejudiciul cauzat în sumă de 61594,00 
lei reprezintă daune în proporții considerabile aduse drepturilor și intereselor 
ocrotite de lege  Consiliului Raional Cahul. 

Prevederile Codului Penal al Republicii Moldova: 

Articolul 332. Falsul în acte publice 
(1) Înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date 

vădit false, precum şi falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acţiuni au 
fost săvîrşite din interes material sau din alte interese personale, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale 
sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 
5 ani. 
 
Lilia  Raileanu, 
Șef interimar al Serviciului juridic și resurse umane                                          
 


