
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie a Consiliului orăşenesc Cahul  

„Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier” 
 

 
Consilierul orăşenesc Jeliuc Alexandr a absentat de la trei şedinţe consecutive ale 

Consiliului orăşenesc Cahul (04.08.2016, 29.09.2016, 10.11.2016) şi de la  şedinţele comisiei 

consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale, 

infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia mediului (02.08.2016, 

26.09.2016, 07.11.2016). 

 Pe data de 13.12.2016 Oficiul Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a R.Moldova a 

notificat Consiliul orăşenesc Cahul despre ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier. 

 În conformitate cu: 

Legea R.Moldova nr.768-XIV din 02.02.2000 „Privind statutul alesului local”: 
  art.5 alin.(2) lit.a) din: Mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de 
absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului. 
 

art.11 alin.(1):  Participarea consilierului la şedinţa consiliului şi/sau comisiei din care 
face parte este obligatorie. 
     alin.(2): În cazul în care consilierul este în imposibilitate de a participa la şedinţa 
respectivă, el comunică despre aceasta, după caz, primarului (primarului general), preşedintelui 
raionului, cu indicarea motivelor absenţei. 
 

Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică 
locală”: 

art.19: Caracterul deliberativ al şedinţei 
alin.(1): Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie. 
 
art.24: Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier 

     alin.(1) lit.e): Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de absenţă fără 
motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului; 
 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare mandatelor de consilier, 
aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1931 din 23.04.2013: 

p.16 lit.e): Mandatul consilierului local încetează înainte de termen în caz de absenţă fără 
motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau ale comisiei de specialitate 
din care face parte. 

 
Proiectul de decizie „Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier” se 

propune spre examinare în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc Cahul din 27.12.2016 

 

 

Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul             Larisa NISTIRENCO 


