
 
 

 

PROIECT 
D E C I Z I E 

mun. Cahul 
 

Nr. ________                                                                      din ________ 2022 
 

Despre abrogarea Deciziei nr. 02/14-V din 26 mai 2022  
„Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul  
în organele de urmărire penală și în instanțele de judecată” 
 

    În temeiul art. 43 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 436/2006 privind administrația 
publică locală, art. 65 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative, avizului Comisiei consultative de specialitate administrație publică, 
respectarea drepturilor și libertăților omului, relații interetnice,  având în vedere că 
în procura aprobată prin Decizia nr. 02/14-V din 26 mai 2022 nu este stipulat dacă 
reprezentantul are dreptul să fie recunoscut ca parte civilă și să fie depusă cerere 
privind acțiunea civilă fără o poziție a Consiliului Raional; pentru a înlătura 
eventualele discrepanțe şi neclarităţi, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se abrogă Decizia nr. 02/14-V din 26 mai 2022 „Cu privire la desemnarea 

reprezentanților Consiliului Raional Cahul în organele de urmărire penală și în 
instanțele de judecată”.  

2. Secretarul Consiliului Raional Cahul va asigura aducerea prezentei decizii la 
cunoștința persoanelor interesate. 
 
Preşedintele şedinţei 

Consiliului Raional Cahul                                           
                                                             
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 

Elaborat și avizat pentru legalitate: L. Raileanu, specialist principal (jurist)  
Avizat: N. Dunas, președintele raionului Cahul  
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 
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NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie ”Cu privire la abrogarea deciziei nr. 02/14-V din 26 
mai 2022”Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional 

Cahul în organele de urmărire penală și în instanțele de judecată” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Proiectul deciziei este elaborat de către Serviciul juridic și resurse umane în 
temeiul art. 43 alin. (1) lit. m) din Legea privind administrația publică locală nr. 
436/2006 și art. 65 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  
Prezentul proiect de decizie prevede abrogarea deciziei nr. 02/14-V din 26 mai 
2022 „Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul în 
organele de urmărire penală și în instanțele de judecată”, deoarece în procură nu 
este stipulat dacă reprezentantul are dreptul să fie recunoscut ca parte civilă și să se 
depună cerere privind acțiunea civilă fără o poziție a consiliului, astfel pentru 
înlăturarea discrepanţelor şi neclarităţilor e necesar de abrogat procura în conformitate 

cu art. 65 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  
3. Fundamentarea economico-financiară 
Surse financiare pentru implementarea prezentului proiect nu sunt necesare. 
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei ”Cu privire la abrogarea deciziei nr. 02/14-V din 26 mai 2022 
„Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul în organele 
de urmărire penală și în instanțele de judecată” a fost coordonat cu  președintele 
raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional. În scopul respectării 
prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional 
www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de 
decizie. 
 
 
 Lilia Raileanu,  
Specialist principal 

 


