
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL  
LEOVA PAHOHHblH COBET JIEOBA

PECnYBJIHKA MOJTAOBA
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DECIZIA nr. 7.22
clin 14.10.2021 or.Leova
Cu privire la examinarea Notificării 
nr.l304/OT?-168 din 15.07.2021

în temeiul art. 43 alin. (2); 46 alin. (1) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, Codul administrativ al Republicii Moldova 116/2018 , 
Notificarea Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat nr.l304/OT7-168 din 
15.07.2021, Consiliul raional Leova,

1. Se ia act de Notificarea Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat 
nr.l304/O T7-168 din 15.07.2021. (se anexează, anexa nr.l)

2. Se ia act de Nota explicativă privind examinarea Notificării Oficiului teritorial 
Hînceşti al Cancelariei de Stat nr.l304/OT7-168 din 15.07.2021 . (se anexează, anexa 
nr. 2)

3. S e _____________________ Notificarea Oficiului teritorial Hînceşti al
Cancelariei de Stat nr,1304/OT7-168 din 15.07.2021.

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii actului în Registrul de stat al actelor 
locale.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei
9 9 9

DECIDE:

Contrasemnează
Secretarul Consiliului raional Leova Elena Copoţ

Roxana Ceoric
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N O T I F I C A R E
Cu referinţfi la scrisoarea informativă datată cu nr. 1304-OT7-81 din 26.04.2021 expediată anterior 
la adresa Consiliului raional Leova , Oficiul teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat în contextul 
exercitării competenţelor şi împuternicirilor stabilite prin Legea privind administraţia publică locală 
nr.436/2006 , vă comunică , că:

- De la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 404/2015 cu privire la aprobarea 
Regulamenlului-cadru de organizare şi fur\c{ionare a organului local de specialitate în 
domeniul învăţământului şi a slructurii-tip a acestuia, Decizia nr.6.5 din 16.09.2010 emisă 
de Consiliul raional Leova „ Cu privire la numirea în funcţie publica de conducere a Şefului 
Direcţiei Generale învăţământ,Tineret şi Sport,, , si-a încetat, acţiunea în timp , conform 
Legii cu privire la actele normative (cu toate modifijcarile ulterioare) .

- Exercitarea în continuare cu rea credinţă a atribuţiilor dc şef al organului local de specialitate 
în domeniul învăţământului , în baza cunoaşterii deja a faptului existenţei unui nou 
Regulament aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2015, atestă un exces de putere 
cu depăşirea atribuţiilor de serviciu.

- Prin necompetenţa şi inacţiunile specialiştilor angajaţi în. cadrul CR Leova , simultan cu 
nerespeotarea punctului 17 al Regulamentului enunţat , neo mani zarea concursului pentru 
ocuparea funcţiei de şef al. orcanului local de specialitate pe un termen de 4 ani , se constată 
de către O.t.H. al C.S: o neglijenţă totală în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
manifestată de către ei.

- Iar prin semnarea periodică intenţionată a actelor cu încălcarea menţiunii specificate din 
contextul punctului 17 al aceluiaşi Regulament care afirmă ,că una şi aceeaşi persoană 
poate deţine funcţia de şef al organului local de specialitate pentru cel mult două termene 
consecutive (adică 8 ani), a fost admis falsul în acte publice.

în temeiul consideraţiunilor invocate, în conformitate cu pct.9 alin.2) lit.a) din Regulamentul 
cu privire la organizarea şi funcţioncmea Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 şi în temeiul aii.68 din Legea Nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală , Oficiul teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat:

s o l i e i  t ă :
1, Abrogarea Deciziei nr.6.5 din 16.09.2010 „ Cu privire la numirea în funcţie publică de 

conducere a Şefului Direcţiei Generale învăţământ .Tineret şi Sport”.
2. Implementarea stipulărilor Hotărârii Guvernului nr. 404/20.15 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în 
domeniul învăţământului şi a stimcpipijfţifjdspcşslxiiiţi
Informarea Oficiului teritorial de Stat despre acţiunile întreprinse,3
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Notă explicativă privind examinarea Notificării Oficiului teritorial Hînceşti al 
Cancelariei de Stat nr.l304/OT7-168 din 15.07.2021.

Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat prin notificarea menţionată supra a solicitat:

1) Abrogarea Deciziei nr.6.5 din 16.09.2010 “Cu privire la numirea în funcţie publică de 
conducere a Şefului Direcţiei Generale Invăţămînt, Tineret şi Sport’’;

2) Implemenarea stipulărilor Hotărîrii Guvernului nr.404/2015 cu privire la aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate 
în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia;

3) Informarea Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat despre acţiunile 
întreprinse.

Procedura:

1. Potrivit art.6 alin.(l) Cod Administrativ nr.l 16/2018, procedura administrativă este 
activitatea autorităţilor publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condiţiilor, 
pregătirea şi emiterea unui act administrativ individual, (...) sau examinarea condiţiilor, 
pregătirea şi întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.
2. Se reţine că, prevederile Codului administrativ determină, inclusiv, drepturile şi obligaţiile 
participanţilor în procedura administrativă şi cea de contencios administrativ. Totodată, 
legiuitorul a statuat că, anumite aspecte ce ţin de activitatea administrativă privind domenii 
specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la 
prevederile prezentului cod numai dacă această reglementare este absolut necesară şi nu 
contravine principiilor prezentului cod.
3. în cauză, cu referinţă la particularităţile procedurii de examinare a notificărilor subiectului 
controlului administrativ, sediul reglementării legale este stabilit în Legea privind 
administraţia publică locală nr.436 din 28-12-2006. Complementar, se atestă aplicabilitatea 
normelor expuse în Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale 
ale Cancelariei de Stat aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009.

Aprecierea autorităţii emitente:

4. în situaţia dedusă examinării este relevant de menţionat că, potrivit art.61 alin.(l) din Legea 
privind administraţia publică locală nr. 436 din 28-12-2006, activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi a celor din cadrul unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic special este supusă controlului administrativ în temeiul 
Constituţiei, al prezentei legi şi al altor acte legislative. în conformitate cu art.62 alin.(l) din 
Legea nr. 436/2006, controlul administrativ se întemeiază pe următoarele principii:

a) exercitarea acestuia numai potrivit procedurilor şi în cazurile prevăzute de legislaţia în 
vigoare;
b) respectarea proporţionalităţii între amploarea intervenţiei autorităţii de control şi 
importanţa intereselor pe care le protejează;
c) neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra 
în mod autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria competenţă.



5. în ordinea enunţată, urmează de reţinut că art.64 alin.(l) din Legea precitată stabileşte că, 
controlului obligatoriu sînt supuse, inclusiv, următoarele acte ale autorităţilor administraţiei 
publice locale:

a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi şi al doilea;
d) actele de angajare şi cele de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă ale
personalului administraţiei publice locale;

6. Potrivit art.68 alin.(l) Legea nr. 436/2006, în cazul în care consideră că un act emis de 
autoritatea administraţiei publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat 
notifică autorităţii locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau 
abrogarea lui totală sau parţială. în mod corespunzător, în conformitate cu pct.9. 2) lit.a) din 
Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 845/2009, în scopul exercitării atribuţiilor 
ce-i revin în ceea ce priveşte controlul legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei 
publice locale, Oficiul este abilitat să notifice, în cazul în care consideră că un act emis de 
autoritatea administraţiei publice locale inclus în Registrul de stat al actelor locale este ilegal, 
invocînd motive legal întemeiate, autorităţii locale această ilegalitate şi solicitînd modificarea 
sau abrogarea lui totală sau parţială. Respectiv, pct.12 lit.c) din Regulament statuează că, în 
activitatea sa Oficiul este obligat să exercite controlul asupra legalităţii actelor autorităţilor 
administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
7. în cauză, prin notificarea examinată se solicită abrogarea actului administrativ de numire a 
conducătorului unei subdiviziuni din subordinea autorităţilor administraţiei publice raionale 
Leova, adoptat la 16.09.2010.
8. în context învederăm că, legiuitorul, la art.3 Cod nr. 116/2018, a stabilit drept scop al 
legislaţiei administrative reglementarea procedurii de înfăptuire a activităţii administrative 
(...), în vederea asigurării respectării drepturilor şi a libertăţilor prevăzute de lege ale 
persoanelor fizice şi juridice, ţinîndu-se cont de interesul public şi de regulile statului de drept. 
Totodată, art.30 din Cod, consacră principiul securităţii raporturilor juridice, potrivit căruia 
autorităţile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de lege. Acest principiu al procedurii administrative expres instituie prohibiţia care 
stabileşte că autorităţile publice nu pot întreprinde măsuri care să afecteze situaţiile juridice 
definitive sau drepturile dobîndite, decît în situaţii în care, în condiţiile stabilite de lege, acest 
lucru este absolut necesar pentru interesul public. Or, în speţă, subiectul controlului 
administrativ nu a motivat în notificarea examinată, în mod cert, care este situaţia, condiţiile 
stabilite de lege şi necesitatea absolută a abrogării actului contestat.

9. Mai mult, trebuie precizat că prevederile referitoare la neretroactivitatea legii au o legătură 
intrinsecă cu producerea efectelor actelor normative. Astfel, art.73 alin.(3) din Legea cu 
privire la actele normative nr. 100/2017, dispune expres că actul normativ produce efecte doar 
cît este în vigoare şi, de regulă, nu poate f i  retroactiv sau ultraactiv. Principiul securităţii 
juridice incumbă respectarea principiul neretroactivităţii legii, fiind o garanţie pentru situaţiile 
juridice legal create şi consolidate sub imperiul legii vechi şi reprezintă un factor de ordine şi 
de securitate juridică, protejând drepturile subiective împotriva intervenţiei care poate afecta 
situaţiile juridice definitive sau drepturile dobândite.

10. Astfel, dat fiind consideraţiunile expuse, invocarea în calitate de motiv legal întemeiat a 
aplicabilităţii prevederilor Hotărârii Guvernului nr.404 din 16.06.2015 este eronată şi 
improprie. Aşa cum se reţine, principiul neretroactivităţii legii/actului normativ constă în 
aplicarea lor numai situaţiilor juridice care iau naştere după intrarea lor în vigoare, aplicându- 
se doar pentru viitor, nu şi pentru trecut.



11. în accepţiunea autorităţii administraţiei publice locale emitente, notificarea Deciziei 
Consiliului raional Leova nr.6.5 din 16.09.2010 “Cu privire la numirea în funcţie publică de 
conducere a Şefului Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport”, nu conţine motive legal 
întemeiate. Subsidiar, reiterăm obligaţiile corelative atribuţiei de control administrativ, prin 
care Oficiul, în activitatea sa, este obligat să respecte proporţionalitatea. între amploarea 
intervenţiei şi importanţa intereselor pe care le protejează şi să nu admită limitarea dreptului 
autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii, 
afacerile ce ţin de propria competenţă, (pct.12 lit. d)-e) din Regulamentul aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009).

12. Suplimentar, în partea ce ţine de motivarea notificării subiectului controlului administrativ 
în partea expunerii temeiurilor esenţiale de fapt, menţionăm că în corespundere cu prevederile 
art.22 alin.(l) Cod administrativ autorităţile publice cercetează starea de fapt din oficiu. 
Acestea stabilesc felul şi volumul cercetărilor şi nu sunt legate de expunerile participanţilor. 
Codul administrativ statuează la art.92 alin.(l) că, autoritatea publică decide conform 
convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga 
procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate 
faptele care au importanţă pentru caz, inclusiv cele favorabile participanţilor, iar conform art. 
93 alin.(l) din Cod, fiecare participant probează faptele pe care îşi întemeiază pretenţia.

13. Având în vedere prevederile legale şi circumstanţele elucidate, Consiliului raional Leova, 
în calitate de autoritatea locală emitentă, îşi menţine poziţia privind legalitatea Deciziei 
Consiliului raional Leova nr.6.5 din 16.09.2010 “Cu privire la numirea în funcţie publică de 
conducere a Şefului Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport”.


