
-4

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA. 

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702. or. llasaratreasca. str. K. Marx, 55

te l/l'ax ( 2 97 ) 2 -2 0- 5 8 E - nra i | : b,a,s-p,Qlt@:]rail.rU

nr. "/f{ A( 'e 2018

Comisiei Electorale Centrale a
Republicii Moldova

NO'fIFICARE
Prin prezenta, in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) al Legii nr. 436-

X\/I din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd 1oca16, autoritatea
publicd executivd a Consiliului raional Basarabeasca, in persoana pregedintelui
raionului, constatb dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca.

in fapt: Consiliul raional Basarabeasca s-a intrunit ultima clatd la 23 martie
2018 ?n Eedin!6 ordinard unde a adoptat 14 decizii. Pe parcursul intregii perioade

de timp de la 23 martie curent gi pind in prezent, Consiliul raional a fost convocat
in qedinle prin dispozilia pregedintelui raionului de 4 (patru) ori, Ia data de 2l iunie
2018 in gedin{6 ordinari, la 11 iulie gi 16 iulie curent-in qedin!6 extraordinard gi

Ia21 septembrie 2018 - in qedinld ordinard. Totodatd, un grup de consilieri au

cerut prin demers colectiv convocarea gedintrei extraordinare pentrr-r data de 12

septembrie gi 23 septembrie 2018.

$edinlele Consiliului raional Basarabeasca, convocate prin dispozilia
pregedintelui raionului au fost blocate prin neprezentarea majoritAlii consilierilor
raionali la qedinle, aceste qedinle nu au avut loc din lipsa cvorumului, fapt indicat
in procesele-verbale de constatare a convocdrii Consiliului raional.

$edinla Consiliului raional solicitatd de I13 din consilierii raionali aleqi
pentru 12 septembrie curent, n-a avut loc din lipsa cvorumului, Preqedintele
raionului prin scrisoarea sa nr.363 din 11 septernbrie 2018 a argumentat lipsa
necesitilii convocdrii Consiliului raional in qedin!6 extraordinard pentru data de 12

septembrie curent, fapt reflectat qi in procesul-verbal de constatare a convocdrii
Consiliului raional in gedinld extraordinardnr.05 din 12 septembrie 2018.

$edinla extraordinard a Consiliului raional Basarabeasca solicitatd de un
grup de 10 consilieri raionali pentru z.iuade 23 septembrie curent i-i-;r avut loc. Pe

marginea cererii de convocare a Consiliului raional in gedin{a extraordinard pentru
data de 23 septembrie curent, secretarul interimar al Condliului raional, dl
Gheorghe Livilchi s-a expus in scrisoarea nr.378 din 21 septembrie2AlS, care a
fost expediati la 2l septembrie curent la domiciliul consilierilor, semnatari a
cererii de convocare, precum qi prin intermediul poEtei electronice.

To[i consilierii raionali au prirnit scrisoarea preEedintelui raionrrlui, prin care ,

acesta ingtiinleazd despre situalia creatd in Consiliul raional gi pericolul care poate
aduce la dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca.

Recep{ionarea de cdtre consilierii raionali a scrisorii pregedintelui raionului
este confirmatd de avisele de receplie a scrisorilor expediate la domiciliul acestora.
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TotodatS, informdm Comisia ElectoralS Centrald a Republicii Moldova cd la
data de 06 septembrie 2018 in incinta Consiliului raional Basarabeasca cu
participarea nemijlocitd a qefuiui Oficiului teritorial Hincegti al Cancelariei de Stat,
dl Ion Mereuld a avut loc o gedinld de lucru, la care au fost invitali reprezentanlii
fracliunilor politice din cadrul Consiliului raional Basarabeasca.

In rezultatul gedinlei de lucru, n-au fost identificate solu{ii cio deblocare a
situaliei create in Consiliul raional, dimpotrivd reprezentan\ii fracfiunilor politice
condugi de unii primari ai localitSlilor din raion au rdmas pe poziliile sale, iare de
fapt au condilionat blocarea activitdlii consiliului raional.

In consecin{d, la 25 septembrie 2018 in conformitate cu prevederile art.48
alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adminisrralia
publicd locald, pregedintele raionului ilasarabeasca prin dispozitria erlisa cu nr. 104
a constatat dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca, despre care fapt
au fost inqtiinlali in scris consilierii raionali.

La prezenta Itrofificere se anexeazd;
Copia dispoziliilor preqedintelui raionului Basarabeasca nr. 58 din 05.06.2018,
nr.7l din 05,07.2018, nr. 72 din 11.07.2018, nr. 93 din 07.09,20i8;
Copia proceselor-verbale de constatare a convocdrii Consiliului raionai
Basarabeasca nr. 02 din 21 iunie 2018, nr. 03 din 11 iulie 2018, nr.04 din 16
iulie 2018, nr. 05 din 12 septembrie 2018 qi nr. 06 din21 septembrie 2018
(ultimul in original);

I Copia scrisorilor expediate de pregedintele raionului la domiciliul consilierilor
raionali cu nr.nr. 337 - 362 din i 1 .09.201 8 cu copia aviselor de lccep{ionare a
scri sori Ior expediate;

I Copia demersului cu nr. de inregistrare 021436 din 08.09.20i 8, inaintat de un
grup de noud consilieri raionali;

I Scrisoarea pregedintelui raionului nr. 363 din I
inaintatd de noud consilieri, prin care acegtea
raional in gedinld extraordinard pentru data
original);
Copia cererii cu nr. de inregistrare 021462 din 20 septembrie 201 8, semnata de
zece consilieri raionali;
Scrisoarea secretarului interimar al Consiliului raional Basarabeasca nr. 378
din 21 septembrie 2018, remisd in adresa semnatarilor cererii cle convocare a
Consiliului raional in gedin!6 extraordinard pentru clata de 23 septernbrie

Basarabeasca nr. 104 dio 25 septembrie
dizolvdrii de drept a Consiliului raional

1.09.2018, rdspuns la cererea
cer convocarea Consiliului
de 12 septerrrbrie 2018(i,t
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