
REPI.JBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55
teVfax (297) 2-20-58 E-mail: bascon@mail.ru

DISPOZITIE
PACIIOP-fl}KEHI4E

Cu privire la constatarea dizolvdrii de drept a
Consiliului raional Basarabeasca

Avind in vedere cd Consiliul raional Basarabeasca nu s-a convocat qi nu a
adoptat nici o decizie timp de 6 (qase) luni consecutiv, pentru care fapt acesta
urmeazd. a fi dizolvat de drept, in temeiul art.48 alin. (1) lit.c) qi alin. (3), art. 54
alin. (1) din Legea nr. 436-XYI din 28 decembrie 2006 privind administralia
publicd locald,

DISPUN:
1. Se constatd dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca.

2. A notifica Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova despre
dizolvarca de drept a Consiliului raional Basarabeasca (textul notificdrii se
anexeazd).

3. Prezenta dispozilie se aduce la cunogtinla Comisiei Electorale Centrale a
Republicii Moldova, la cunoqtinla consilierilor raionali, precum qi la
cunogtinld publicd prin publicareape site-ul oficial al Consiliului raional.

4. Prezentadispozilie intrd in vigoare de la data semndrii.
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Comisiei Electorale Centrale a
Republicii Moldova

NO'fIITICARE
Prin prezenta, in conformitate cu prevederile art. 4g alin. (3) al Legii nr. 436-xvl din 28 decembrie 2006 privind administra{ia publicd locald, autoritateapublicd executivd a consiliului raional Basarabeasca, in persoana pregedinteluiraionului, constatd dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca.In fapt: Consiliul raional Basarabeasca s-a intrunit ultirna clati la 23 rnartie2018 in gedinla ordinard unde a adoptat 14 deciz.ii. pe parcursul intr.cgii perioadede timp de la 23.martie curent gi pini in prezent, consiiiul raional a fost convocatin gedintre prin dispozitria pregedintelui raionului de 4 (patm) ori, la data de 2l iunie2018 in gedin{d ordinard, la 11 iulie 9i 16 iulie curent-in qedin{d extraordinara gila 21 septernbrie 2018 - in gedin{d ordinard. Totodatd, un grup de consilieri aucerut prin demers colectiv convocarea Eedin{ei extraorclinare pentrr-r data de 12septen-rbrie gi 23 septembrie 201g.

$edinfele consiliului raional Basarabeasca, convocate pr.in dispoziliapreqedintelui raionului au fost blocate prin neprezentarea majoritalii consilierilorraionali la qedinle, aceste qedin{e nu au avut loc din lipsa .uo.u-rtui, fapt indicatin procesele-verbale de constatare aconvocdrii consiliurui raional.
$edinta consiliului raional solicitatd de I/3 clin consilierii r.aionali aleEipentut 12 septembrie curent, n-a avut loc din lipsa cvorumului. preqeclintele

raionului prin scrisoarea sa nr. 363 din I 1 septembr ie 201g a argumentat lipsanecesitdtrii convocdrii consiliului raional in gedil{d extraordinard pentru data de 12septembrie curent, fapt reflectat qi in p.ocesul-verbal de constaiur" u convocdriiconsiliului raional ?n gedinp extraordinard nr. 05 din 12 septerrbrie 201g.
$edinla extraordinard a consiliului raional Basarabeasca solicitatd de ungrup de l0 consilieri raionali pentru ,iua d,e 23 septembrie curent ir-ir avut loc. petnarginea cererii de convo 

"uti u consiliului raional in qedinp extraoi.dinard pentrudata de 23 septembrie curent, secretarul interimar al consili*lui raional, dlGheorghe Livilchi s-a expus in scrisoarea nr. 37g din 21 septembrie 201g, care afost expediatd la 21 septembrie curent la domiciliul consilierilor, semnatari acererii de convo"3.? precum gi prin intermediui p"qr.i erectronicc.'fo[i consilierii raionali au prir'it scrisoarel p..q.olntelui raionrrlui, prin careacesta ingtiin(eazd despre situalia creatd in consiliul raional gi pericolul care poateaduce la dizolvarea de drept a Consiliului"raional Basarabeasca.
Recep{ionarea de cdtre consilierii raionali a scrisorii preqedintelui raionuluieste confirmatd de avisele de recepJie a scrisorilor expediate la domiciliul acestora.
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Totodata, informam Comisia Electorald Centrald a Republicii Moldova cd la

data de 06 septembrie 2018 in incinta Consiliului raional Basarabeasca cu

participarea nemijlocitd a qefului oficiului teritorial I{inceqti al Cancelariei de Stat,

dl Ion Mereuld a avut loc o qedinla de lucru, la care au fost invitali reprezentanlii

fracliunilor politice din cadrul Consiliului raional Basarabeasca'----' 
in.erultatul gedinlei de lucru, n-au fost identificate solufii cie deblocare a

situaliei create in consiliul raionar, dimpotrivd reprezentan\ii fracliunilor politice

conduqi de unii primari ai localitalilor din raion au r6mas pe poziliile sale, care de

fapt au conditionat blocare a activ\td1ii Consiliului raional.-""- - 
i; .orrr..in\d,Ia 25 septembrie 2018 in conformitate cu prevederile afi. 48

alin. (3) din Leg'.ea nr. 436-XVt din 2g decembrie 2006 privind administralia

public6 local6, plqedintele raionului IJasarabeasca prin dispozilia emisa cu nr' 104

a constata t dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca, despre care fapt

au fost ingtiinlali in scris consilierii raionali'

La prezenta l{otificare se anexeazd"

I Copia dispoziliiio. preqedintelui raionului Basarabeasca nr. 5B din 05'06'2018'

nr. 71 din 05 .07 .20i8, nr. 72 d\n 1l .07 ,2018, nr. 93 din 07.09'20 i B;

t Copia proceselor-verbale de constatare a convocdrii Consiliului raional

Basarabeasca nr. 02 din 21 iunie 2018, nr. 03 din 11 iulie 2018, nr' 04 din 16

iulie 2018, ffi. 05 din 12 septembrie 2018 qi nr. 06 din21' septembrie 2018

(ultimul in original);
I Copia scrisorilor exPediate

raionali cu nr.nr. 337 - 362

scri sorilor exPediate ;

I Copia demersului cu nr. de inregistrare 021436 din 08.09.2018, inaintat de un

grup de noud consilieri raionali;
I Scrisoarea preqedintelui raionului nr.363 din 11.09.2018, rdspuns la cererea

inaintatd de noud consilieri, prin care aceqtea cer convocarea Consiliului

raional in qedinla extraordinard pentru data de 12 septe nrbrie 2018(in

original);
I Colia cererii cu nr. de inregistrare 021462 dtn 20 septembrie 2018, semnatd de

zece consilieri raionali;
I Scrisoarea secretarului interimar al Consiliului raional Basarabeasca nr. 378

din 21 septembrie2018, remisd in adresa semnatarilor cererii de convocare a

Consiliului raional in gedinla extraordinard pentru data de 23 septembrie

2018(tn original);
I Dispozilia pregedintelui raionului

2018 ou privire Ia constatarea

de preEedintele raionului la domiciliul consilierilor

din 11.09.2018 cu copia aviselor de receplionare a

Basarabeasca nr. 104 din 25 septembrie

dizolvdrii de drept a Consiliului raional

Cu respect,

Piotr PU$CARI


