Proiect de decizie: I

DECIZIA

nr. din

iunie 2021

,,Cu privire la desemnarea candidaturilor pentrufunclia de membru cu
drept de vot deliberativ tn componenla organelor electorale pentru Alegeriloe
Parlamentare Anticipate a Republici Moldova din 11 iulie 2021"
Raportor : dna Elena Barburas, secretarul consiliului local

l,

tn conformitate cu art. 22lit. g), art, 27 qi 29 (2) al Codului Electoral nr. I 3 8 I -XIII din
21.X1.1997, art. 14 din Legea privind Administratia Public6 LocalS nr. 436-XVI din
28.12,2006, aviz:ul comisiei de speciatitate, Consiliul sitesc Dubisarii Vechi,

DECIDE

:

L. Se desemneazd candidaturile pentru funclia de membru cu drept de vot
deliberativ in componenla Biroului electoral al secfiei de votare Dubisarii
Vechi - Est din partea consiliului local Dubdsarii Vechi conform datelor din
anexa nr. 1 (se anexeazd).
2. Se desemneazd candidaturile pentru func1ia de membru cu drept de vot
deliberativ in componenla Biroului electoral al sec{iei de votare Dublsarii
Vechi -Vest din partea Consiliului Local Dub[sarii Vechi conform datelor din
anexa nr. 2 (se anexeazd).
3. Persoanele nominallzate in anexele a prezentei decizii:
- au dat acordul privind activitatea sa ca membri in birourile electorale,
- nu sunt consilieri in consiliile locale,
- sub propria responsabilitate au declarat neapartenenla la partide politice;
- se propun a fi inclugi in registrul fuhclionarilor electorali
4. Responsabil de executarea prezentei decizii se numegte secretarul
Consiliului sitesc dna Barburas Elena.
5. Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii qi publiclrii in Registrul de
stat al actelor locale, responsabil dna Elena Barburas

Preqedintele qedin(ei CL
Secretarul gedinlei CL

Noti informativl la proiectul de decizie:
pentru funclia de membru cu drept de vot deliberativ tn componenla
candidaturilor
,,Cu privire la desemnarea
ntontnrnto
nontrrt
llooorifnt
Pnilntnpntnr)
Antieinote'eaa Renuhlici Moldova
Moldova din 11 iulie 2021"
Parlamentate
^-----t^1. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participantilor laelaborareaproi
Primdria s,Dubasarii Vechi , secretarul consiliului local Elena Barbutas
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitlfile

urmirite

Electoralnr.1381.XIIIdin2l.xI,l997,art.14din
Legeaprivind Administra{ia puUtica Local[ nr. +:O-XVI din 28.l2.2006,inconformitate art.30 in conformitate
cu lrevederile art. 30 aiin (l 0) al Codului Electoral, cu rnodificarile ulterioare, biroul electoral al sectiei
devotare poate ficonstituit din 7-11 membri cudrept devotdeliberativ. Prin urrnare candidaturile a
trei mernbri ai biroului electoral al sectiei de votare se propun de catre consiliile locale' Candidaturile
celorlalti membri ai biroului electoralal sectiei de votare se propun de catre partide si alte organizatii
social-politice reprezentate in Parlarnent, cate unul de la fiecare partid sau alta organizatie social-politica,
iar daca nu este suficient, numarul ramas de membri se cornpleteaza de consiliul electoral de
circumscriptie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul functionarilor electorali
- au dat acordul privind activitatea sa ca membri in birourile electorale,
- nu sunt consilieri in consiliile locale,
- sub propria responsabilitate au declarat neapartenenlalapartide politice;
- se propun a fi inclusi in registrul funclionarilor electorali
3. Descrieiea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla(iei
na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene Nu este aplicabil
4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Principala prevedere a proiectului de decizie este :
desemneazd candidaturile pentru func{ia de membru cu drept de vot deliberativ in componenla
Biroului electoral al sec{iei de votare Dubisarii Vechi - Est din partea consiliului local
Dubdsarii Vechi qi Biroului electoral al sec{iei de votare Dub[sarii Vechi - Vest

i

Fundamentarea economico-financiari implementarea proiectului de decizie nu prevede cheltuieli
suplimentare, sursele financiare adaugdtoare
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
proiectui se incorporeazdinconformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin.3 al Legii nr.397 /2003 privind
finantele publice locale. art. 14 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind administratia public6.
7. Avizarea si consultarea publici a proiectului
eonform art.32 al Legii nr.10012017 cu privire la actele normative in vigoare, proiectul de decizie a fost avizat de c[tre
secretraul consiliului local.
in scopul respect[rii prevederilor Legii nr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe
pagina web a primariei:wwwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioar6 pentru avizare la comisiile de specialitate ale
consiliului local si spre aprobare in cadrul sedintei consiliului local.

8. Constatirile expertizei anticoruptie
Expertizanu a fost efectuatd. Nu sunt prezenti factori de risc ce ar determina aparitria riscurilor de corupfie.
9. Constatlrile expertizei de compatibilitate Nu este aplicabil
10. Constatirile expertizei iuridice
Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevederilor legislaliei in vigoare gi respectarea normelor de tehnicd
legislativd. Constatirile expertizei juridice fiind efectuate de citre
subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.l00l20l7 Ei inaintat spre
avizare Comisiei consultative de specialitate a consiliului local.
11. Constatirile altor expertize Nu este aplicabil

Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative
pentru examinare qi aprobare in gedin[6.
De c6tre secretarul consiuliului local

de specialitate

spre avizare

Elena Barburas

qi

consiliului local

