
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

 

D E C I Z I E 
 
din 12 aprilie 2017                                                                  nr.3/28(17/28)-XXV 
 
Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.1/2-XXV din 28.07.2015 „Cu privire 
la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare 
a Consiliului orăşenesc Cahul”. 
 
 În temeiul art.14 alin.(2) lit.m) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.768 din 02.02.2000 „Privind statul 
alesului local, Legii R.Moldova nr.764-XV din  27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova” cu modificările operate prin Legea R.Moldova nr248 din 
03.11.2016, în baza Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale 
şi raionale, aprobat prin Legea R.Moldova nr.457-XV din 14.11.2003, luînd în consideraţie 
avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se introduc în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/2-XXV din 28.07.2015 „Cu 
privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului orăşenesc Cahul” 
următoarele modificări: 

- în textul deciziei şi Regulamentului cuvintele „oraşului”/„orăşenesc” se substituie prin 
„municipiului”/„municipal”; 

- punctul 9 din Regulament se va citi în redacţie nouă: 
„9. 
(1) Mandatul consilierului local încetează înainte de termen în caz de: 
a) incompatibilitate a funcţiei; 
b) demisie (la cerere); 
c) încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre 

judecătorească definitivă; 
d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a 

sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier; 
e) absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau ale 

comisiei de specialitate din care face parte; 
f) deces. 
(2) Mandatul consilierului se ridică înainte de termen prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale în caz de: 
1) incompatibilitate a funcţiei; 
2) demisie (la cerere); 
3) deces. 
(3) Mandatul consilierului se ridică înainte de termen prin decizia consiliului 

municipal, în condiţiile art.24 din Legea privind administraţia publică locală şi art.5 din 
Legea privind statutul alesului local în caz de: 

a) încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre 
judecătorească definitivă; 

b) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a 
sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier; 



c) absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului. 
(4) Mandatul, ridicat în condiţiile pct.18 din prezentul Regulament se consideră 

vacant de îndată ce decizia cu privire la ridicarea lui a fost adusă la cunoştinţă consilierului 
vizat. În cazul în care comunicarea deciziei este imposibilă, mandatul se consideră vacant 
din momentul adoptării deciziei. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează secretarul-interimar al 
Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu şi 
dna Rîbacova Maria). 

 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
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