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 Ordinea de zi 

 a ședinței extraordinare a Consiliului raional Ocnița 

din 11 noiembrie 2019 

 

     1. Cu privire la expirarea mandatului președintelui și a vicepreședinților           

          raionului. 

          Raportor : Tatiana Cataraga, specialist principal 

2. Cu privire la alegerea președintelui raionului. 

Raportor: Alexei Galuşca, secretarul Consiliului raional                                    

3. Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului. 

Raportor: Președintele raionului                                                  

4. Cu privire la alegerea vicepreședinților. 

Raportor:Președintele raionului                                                 
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REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

 

Decizie nr. 5/1 

din 11 noiembrie 2019 

 

Cu privire la expirarea mandatelor  de președinte  

și vicepreședinți ai raionului. 

În conformitate cu art. 50 (5) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se ia act de expirarea  mandatului de președinte al raionului,  exercitat de către 

dl Romaniuc Vasile, din data de 11.11.2019. 

2. Se ia act de expirarea  mandatului de vicepreședinte al raionului,  exercitat de 

către dl Țopa Andrei, din data de 11.11.2019. 

3. Se ia act de expirarea  mandatului de vicepreședinte,  exercitat de către dl 

Costioglo Dmitrii, din data 11.11.2019. 

4. Se ia act de expirarea  mandatului de vicepreședinte al raionului,  exercitat de 

către dna Crucichevici Angela, din data de 11.11.2019. 

5. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul adoptării. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai     

                                                   

Secretarul Consiliului raional                                                 Alexei Galuşca 
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Nota informativă  

la Decizia nr.5/1 din 11 noiembrie 2019 

„Cu privire la expirarea mandatelor  de președinte și vicepreședinți ai 

raionului” 

 

În conformitate cu art. 50 (5) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, mandatul președintelui și al vicepreședinților raionului 

încetează odată cu mandatul Consiliului raional.  

 Ținînd cont de faptul că mandatele președintelui raionului, Vasile Romaniuc, ale 

vicepreședinților raionului Andrei Țopa, Dmitrii Costioglo, Angela Crucichevici,  au 

expirat, urmează a fi adoptată Decizia Consiliului raional  de încetare a mandatelor. 

 

Specialist principal                                                       Tatiana Cataraga 
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REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 5/2 

din 11 noiembrie 2019 

 

Cu privire la alegerea președintelui raionului 

În conformitate cu art. 49 (1) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, art. 6 din Regulamentul privind constituirea și 

funcționarea Consiliului raional, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 7/9 din 

07.09.2015,   Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se alege în calitate de președinte al raionului Ocnița  domnul Iurie Plopa. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul adoptării. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai     

                                                   

Secretarul Consiliului raional                                                 Alexei Galuşca 
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Nota informativă  

la Decizia nr.5/2 din 11 noiembrie 2019  

„Cu privire la alegerea președintelui raionului”  

 

În conformitate cu art. 49 (1) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional, din rîndurile sale, la propunerea a cel 

puțin o treime din consilierii aleși, cu majoritatea consilierilor aleși (17), alege 

președintele raionului. 

În caz de neacumulare a voturilor necesare stipulate în articolul prezent în termen 

de 8 zile se convocă o nouă ședință în vederea efectuătii votării repetate. Dacă și 

după votarea repetată nici o candidatură nu acumulează numărul de voturi necesar, 

în termen de 3 zile Consiliul se întrunește în a treia ședință în care se consideră ales 

candidatul ce a întrunit cel mai mare număr de voturi ai consilierilor prezenți. 

 

Secretarul Consiliului raional                                                 Alexei Galuşca 
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REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

 

Decizie nr. 5/3 

din 11 noiembrie 2019 

 

Cu privire la stabilirea numărului de  

vicepreședinți ai raionului 

În conformitate cu art. 49 (2) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se stabilesc trei funcții de vicepreședinți ai raionului. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul adoptării. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai     

                                                   

Secretarul Consiliului raional                                                 Alexei Galuşca 
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Nota informativă 

 la Decizia nr.5/3 din 11 noiembrie 2019 

„Cu privire la stabilirea numărului de  vicepreședinți ai raionului” 

 

 

În conformitate cu art. 49 (2) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, numărul vicepreședinților raionului este stabilit de 

Consiliu, la propunerea președintelui raionului. 

Conform cerințelor art. 52 (5) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, atribuțiile funcționale ale vicepreședinților sînt stabilite 

de președintele raionului. 

 

Secretarul Consiliului raional                                                 Alexei Galuşca 

  



8 

 

REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

 

 

Decizie nr. 5/4  

11 noiembrie 2019 

 

 

Cu privire la alegerea vicepreședinților 

 

În conformitate cu art. 49 (3) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, art. 7 din Regulamentul privind constituirea și 

funcționarea Consiliului raional, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 7/9 din 

07.09.2015,  în urma propunerilor președintelui raionului, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se alege în calitate de vicepreședinte Zalevscaia Galina. 

2. Se alege în calitate de vicepreședinte Șipcalov Eugeniu. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul adoptării. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai     

                                                   

Secretarul Consiliului raional                                                 Alexei Galuşca 
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 Nota informativă  

la Decizia nr.5/4 din 11 noiembrie 2019  

 „Cu privire la alegerea vicepreședinților” 

 

În conformitate cu art. 49 (3) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, art. 7 din Regulamentul privind constituirea și 

funcționarea Consiliului raional, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 7/9 din 

07.09.2015, vicepreședinții raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea 

președintelui raionului, cu votul majorității consilerilor aleși. 

 În funcția de vicepreședinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv și din 

rîndurile consilierilor. 

 

Secretarul Consiliului raional                                                 Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


