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DECIZIE NR. 6/24 

 

Din 10 decembrie 2021                           or.Drochia 
 

 

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului 

raional Drochia în instanţa de judecată, pe cauzele penale 

 
 
 

       În conformitate cu prevederile art. 43, 46 din Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. 

(3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art. 60 alin. (1) 

pct. 8), 9), 11) și art.78 din Codul de procedură penală nr. 122/2003, Consiliul 

raional Drochia DECIDE: 

      1.  Se desemnează dl Prodan Ion, șef, Secția juridică în cadrul Aparatului 

președintelui raionului, angajat prin dispoziția președintelui raionului Drochia nr. 

02-3/2-62 din 03.02.2020, pentru a reprezenta interesele legale ale  Consiliului 

raional Drochia în cadrul cauzelor penale. 

      2. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat a actelor locale și pe site-ul 

Consiliului raional Drochia, întră în vigoare la 01.01.2022 și este valabilă pînă la 

data de 31.12.2022. 

 

   

Inițiator: 

Președintele raionului Drochia          Alexei VASILEAN  
 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la desemnarea reprezentantului 

Consiliului raional Drochia în instanţa de judecată pe cauzele penale” 

 

      1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

          Secţia juridică din cadrul Aparatului preşedintelui raionului 

      2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite  

          Proiectul deciziei ” Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Drochia 

în instanţa de judecată” a fost elaborat în temeiul prevederilor: Cod nr.122/2003 codul de 

procedură penală,  participă la şedinţa de judecată, inclusiv la examinarea materialelor cauzei, 

pledează în dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat , atacă  hotărîrea instanţei privitor la 

prejudiciul cauzat, îşi exercită drepturile şi obligaţiile reprezentantului al părţii vătămate ;  Legii 

nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, care 

stipulează că Consiliul raional decide în condițiile legii şi  adoptă decizii ;  Legii nr. 435/2006 

privind descentralizarea administrativă , în limitele legii, dispun de libertate deplină de acţiune în 

reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes local. Scopul și finalitățile urmărite prin 

adoptarea actului respectiv constau în crearea unui cadru legislativ pentru reprezentarea 

intereselor părţii vătămate. 

     3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

         Proiectul decizie cuprinde partea dispozitivă şi cadrul legislativ pentru reprezentarea 

intereselor părţii vătămate. 

     4. Modul de înсоrроrаrе а actului în cadrul normativ in vigoare  

Proiectul decizie se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare și nu necesită 

abrogarea/mоdifiсаrеа altor decizii.  

     5. Fundamentarea economico-financiară 

         La implementarea prezentului proiect nu vor fi alocate mijloace financiare.  

     6. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

         În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, proiectul de decizie a fost avizat de către Secţia juridică din cadrul 

Aparatului preşedintelui, secretarul Consiliului raional. Totodată în scopul respectării 

prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat 

pe pagina web a Consiliului raional www.drochia.md, la directoriul Transparența decizională, 

secțiunea proiecte de decizii. 

     7. Constatările expertizei anticorupție 

         În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) al 

Legii integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 

Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza 

corupția. 

     8. Constatările expertizei juridice  

         Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă, Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală cu 

modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de 

tehnică legislativă. Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de 

specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

 

            Șef, Secția juridică  

Aparatul președintelui raionului      Ion Prodan 

 

 

 


