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Atribuțiile secretarului consiliului local în procedura de ridicare și atribuire a  

mandatelor de consilier:  
 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ – LEGISLAȚIA APLICATĂ 

- Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local; 

- Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală; 

- Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate; 

- Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

 

1. Cazurile în care încetează înainte de termen mandatul de consilier; 

2. Instituțiile abilitate cu atribuții de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier; 

3. Cazuri de incompatibilitate.  

4. Pregătirea setului de documente necesar în vederea ridicării și atribuirii 

mandatelor de consilier; 

 

1. Cazurile în care încetează înainte de termen mandatul de consilier 

Conform prevederilor Legii nr. 768 din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local și ale Legii nr. 

436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, mandatul consilierului încetează înainte 

de termen în caz de: 

a) absenţă fără motive întemeiate de la 3 ședințe consecutive ale consiliului; 

b) încălcare a Constituţiei, a altor legi ori interese ale colectivității locale, precum şi participare 

la acţiunile unor organe anticonstituționale, fapt confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei 

de judecată; 

c) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv; 

d) stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act 

administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic, luării 

sau participării la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate 

cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese; 

e) nedepunerea de către consilier a declarației de avere şi interese personale sau refuz de a o depune, 

în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională 

de Integritate; 

f) dispunere de către instanţa de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate; 
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g) intrarea în vigoare  a sentinței de condamnare la privațiunea de libertate sau a sentinței prin care 

se interzice de a ocupa funcția de consilier; 

h) dizolvarea de drept a consiliului; 

i) demisie (cu depunerea cererii de demisie); 

j) deces. 

2. Instituțiile abilitate cu atribuții de ridicare și atribuire a mandatelor de 

consilier   

Instituțiile abilitate cu atribuții de ridicare a mandatelor de consilier sunt: consiliul local și Comisia 

Electorală Centrală. Instituția abilitată cu atribuții de atribuire a mandatelor de consilier este doar Comisia 

Electorală Centrală. 

Mandatul de consilier se ridică prin decizia consiliului local în caz de: 

a) absenţă fără motive întemeiate de la 3 ședințe consecutive ale consiliului; 

b) încălcare a Constituţiei, a altor legi ori interese ale colectivității locale, precum şi participare 

la acţiunile unor organe anticonstituționale, fapt confirmat  prin hotărîrea definitivă a instanţei 

de judecată; 

c) intrarea în vigoare  a sentinței de condamnare la privațiunea de libertate sau a sentinței prin care 

se interzice de a ocupa funcția de consilier. 

Mandatul de consilier se ridică prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale în următoarele cazurile: 

a) demisie (cu depunerea cererii de demisie); 

b) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv; 

c) stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act 

administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării 

sau participării la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate 

cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese; 

d) nedepunerea de către acesta a declarației de avere şi interese personale sau refuz de a o depune, 

în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională 

de Integritate; 

e) dispunere de către instanţa de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.  

În caz de deces al consilierului, Comisia Electorală Centrală declară prin hotărîre mandatul vacant. 

În baza documentelor electorale pe care le deţine, Comisia Electorală Centrală decide asupra ridicării 

mandatului de consilier în termen de 30 de zile calendaristice de la data informării Comisiei asupra 

situației de incompatibilitate a funcţiei. 
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3. Cazuri de incompatibilitate 

Conform prevederilor art. 7 al Legii nr. 768 din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, 

mandatul alesului local este incompatibil cu: 

a) exercitarea altei funcţii de demnitate publică; 

b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat; 

c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei 

publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile 

municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare 

a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei; 

d) calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile 

subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi 

municipale);     

e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436 din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală.  Suplimentar la incompatibilitățile 

prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, mandatul consilierului este incompatibil cu 

calitatea de consilier al unui consiliu de acelaşi nivel sau de consilier al consiliului de 

orice nivel din alte unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.  

Potrivit Legii nr. 263 din 16 noiembrie 2012 privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) 

literele c) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, prevederile 

literei c) și d) se aplică funcționarilor și angajaților din subdiviziunile autorităților administrației 

publice locale de același nivel și din aceeași unitate administrativ-teritorială. 

În caz de incompatibilitate a funcţiei, Comisia Electorală Centrală inițiază procedura de ridicare a 

mandatului de consilier doar la sesizarea Comisiei de către Autoritatea Națională de Integritate.  

 

4. Pregătirea setului de documente necesar în vederea ridicării și atribuirii mandatului 

de consilier 

 

În cazul în care un consilier local a absentat nemotivat de la 3 ședințe consecutive ale consiliului, 

la a 4-a ședință consiliul este în drept să adopte o decizie prin care ridică mandatul de consilier.  

În termen de 10 zile de la data adoptării deciziei, secretarul consiliului local trimite la Comisia 

Electorală Centrală decizia și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant (declarația este dată 

în anexa nr. 2). În cazul în care candidatul supleant refuză să-i fie atribuit mandatul de consilier, el 

completează o declarație de refuz (conform anexei nr. 4), iar dacă se află peste hotarele țării pentru o perioadă 
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mai îndelungată de timp, se eliberează o adeverință (conform anexei nr. 3) care confirmă acest lucru. 

Documentele respective vor fi transmise Comisiei împreună cu o scrisoare de însoțire. 

! Important Declarația de consimțămînt sau de refuz se autentifică OBLIGATORIU de 

către secretar. 

 

În cazul intrării în vigoare a sentinței de condamnare la privațiune de libertate sau a sentinței de 

condamnare a unui consilier prin care acestuia i se interzice de a ocupa funcția de consilier sau în cazul 

cînd acesta a încălcat Constituția,  alte legi ori interese ale colectivității locale, precum şi în situația în 

care consilierul participă la acţiunile unor organe anticonstituționale, și faptul respectiv este confirmat 

prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată, consiliul local adoptă o decizie prin care ridică 

mandatul de consilier. 

În termen de 10 zile de la data adoptării deciziei, secretarul consiliului local trimite la Comisia 

Electorală Centrală decizia și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant (declarația este dată 

în anexa nr. 2). În cazul în care candidatul supleant refuză să-i fie atribuit mandatul de consilier, el 

completează o declarație de refuz (conform anexei nr. 4), iar dacă se află peste hotarele țării pentru o perioadă 

mai îndelungată de timp, se eliberează o adeverință (conform anexei nr. 3) care confirmă acest lucru. 

Documentele respective vor fi transmise Comisiei împreună cu o scrisoare de însoțire. 

! Important Declarația de consimțămînt sau de refuz se autentifică OBLIGATORIU de 

către secretar. 

 

În cazul în care un consilier, din diferite motive, dorește să-și încheie mandatul, el depune la 

secretarul consiliului local o cerere de demisie (conform anexei nr. 7).   

În termen de 15 zile de la data depunerii cererii, secretarul o va transmite Comisiei Electorale 

Centrale împreună cu declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant (declarația este dată în anexa 

nr. 2). În cazul în care candidatul supleant refuză să-i fie atribuit mandatul de consilier, el completează o 

declarație de refuz (conform anexei nr. 4), iar dacă se află peste hotarele țării pentru o perioadă mai 

îndelungată de timp, se eliberează o adeverință (conform anexei nr. 3) care confirmă acest lucru. Setul de 

documente va fi trimis la Comisia Electorală Centrală împreună cu o scrisoare de însoțire.  

! Important Declarația de consimțămînt sau de refuz se autentifică OBLIGATORIU de 

către secretar. 
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În cazul în care un consilier local se află în stare de incompatibilitate mai mult de 30 de zile și 

refuză să renunțe la una dintre funcții, oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, primarul localității, 

președintele raionului, secretarul consiliului local, oricare consilier din cadrul consiliului respectiv 

sesizează Autoritatea Națională de Integritate cu privire la posibila situație de incompatibilitate, 

atașînd la sesizare acte confirmative. Entitățile enumerate sunt subiecți cu drept de sesizare a 

Autorității Naționale de Integritate.  

Exemplu: drept act confirmativ poate servi decizia consiliului local prin care consilierul a fost 

numit în funcţia de șef, șef adjunct al unei întreprinderi municipale, al unei structuri, dispoziția primarului 

prin care consilierul a fost angajat în cadrul primăriei sau al unei subdiviziuni a primăriei, sau alte acte 

doveditoare etc. 

 

În cazul în care un consilier a decedat, secretarul consiliului local în termen de 15 zile informează 

despre aceasta Comisia Electorală Centrală printr-o scrisoare, la care atașează certificatul de deces în 

copie autentificată și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant (declarația este dată în anexa 

nr. 2). În cazul în care candidatul supleantul refuză să-i fie atribuit mandatul de consilier, el completează 

o declarație de refuz (conform anexei nr. 4), iar dacă se află peste hotarele țării pentru o perioadă mai 

îndelungată de timp, se eliberează o adeverință (conform anexei nr. 3) care confirmă acest lucru.  

! Important Declarația de consimțămînt sau de refuz se autentifică OBLIGATORIU de 

către secretar. 
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Anexa nr. 2 
la Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin HCEC nr. 1931 din 23.04.2013 

 

Comisia Electorală Centrală 

 

DECLARAŢIE * 

 
         Subsemnatul(a), ______________________________ , candidat supleant pe lista 

(prenumele, numele) 

______________________________________________, îmi dau consimţămîntul 
(denumirea partidului, blocului electoral, altei organizaţiei social-politice) 

 

de a mi se atribui mandatul vacant de consilier în Consiliul sătesc (comunal), orăşenesc 

(municipal), raional ______________________________________________________. 
                              (denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia) 

 

 

 
La completarea prezentei declaraţii, sînt de acord ca datele înscrise să fie utilizate pentru obţinerea 

de informaţii suplimentare, stocate în baza de date a CEC, procesate şi verificate în vederea iniţierii 

procedurii de atribuire a mandatului de consilier, elaborării de studii statistice, precum şi făcute publice, 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

___ ______________                                                                ___________________ 
               (data)                                                                                                                   (semnătura) 

   

                     Date de contact: 

_______________________________ 
                                                                                                       nr. telefon serv., dom., mob. 

________________________________________ 

                                                                                               domiciliul 

________________________________________ 

                                                                                                        locul de muncă, funcţia 

 

Parafa de autentificare: 
(se completează în cazul în care declaraţia se depune la Consiliul local): 

  

Prezenta declaraţie este autentificată de către mine, secretarul Consiliului _____________                                                                                                            

______________________________________________________________________.                                                                   
                                             (denumirea localităţii, raionului) 

           

_____________________________                                                         ______________ 
                 (prenumele,numele)                                                                                                                 (semnătura) 

  

                                                                           L.Ş. 

 

___________________________________ 
*Declaraţia se completează personal de candidat. 
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     Anexa nr. 3 

la Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin HCEC nr. 1931 din 23.04.2013 

 

ANTETUL AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 

  

Nr. _________ din _____________ 

ADEVERINŢĂ 

 

Prin prezenta, se confirmă faptul aflării peste hotarele ţării a candidatului 

supleant _________________________________________________________ 
      (numele, prenumele) 

de pe lista ________________________________________________, căruia i se 
              (denumirea partidului, blocului electoral, altei organizaţiei social-politice) 

 

cuvine atribuirea mandatului vacant de consilier în Consiliul sătesc (comunal), 

orăşenesc (municipal), raional ______________________________________ . 
                                                 (denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia) 

 
 

 

 

 

    _______________________                ______________           _________________________ 

                      (funcţia)                                             (semnătura)                                 (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 4 
la Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin HCEC nr. 1931 din 23.04.2013 

 

Comisia Electorală Centrală 

  

DECLARAŢIE* 

  
Subsemnatul(a), _______________________________ , candidat supleant pe lista 

   (prenumele, numele) 

_____________________________________________________, refuz să mi se 

atribuie 
            (denumirea partidului, blocului electoral, altei organizaţiei social-politice) 

 

mandatul vacant de consilier în Consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), 

raional 

___________________________________________________________________, 
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia) 

 

în legătură cu __________________________________________________________. 
(motivul) 

 
La completarea prezentei declaraţii, sînt de acord ca datele înscrise să fie utilizate pentru a fi 

procesate şi verificate în vederea elaborării de studii statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

_____ _________________                                                            _________________ 
(data)                                                                                                                                    (semnătura) 

 

  

Date de contact: 

_______________________________ 
                                                                                                          nr. telefon serv., dom., mob. 

_______________________________ 
                                                                                                       domiciliul  

Parafa de autentificare: 
(se completează în cazul în care declaraţia se depune la consiliul local) 

  

Prezenta declaraţie este autentificată de către mine, secretarul Consiliului 

_____________________________________________________________. 
                                  (denumirea localităţii, raionului) 

  

 

__________________                                                                 __________________       
       (prenumele, numele)                                                                                                         (semnătura) 

                               L.Ş. 

________________________________________ 

* Declaraţia se completează personal de candidat. 
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Anexa nr. 6 

 la Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin HCEC nr. 1931 din 23.04.2013 

 
 

ANTETUL AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 

 

D E C I Z I E 

 

 

_________________________    nr. ___________________ 

             (data) 

 

Cu privire la ridicarea înainte de termen 

a unui mandat de consilier 

 

 

Conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul comunal Izvoare, DECIDE: 

 

1. Se ridică înainte de termen mandatul consilierului __________________, 

        (numele, prenumele) 

ales pe lista ____________________________________________________,   

 (denumirea partidului, blocului electoral, altei organizaţii social-politice ) 

 

în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului. 

 2. Se declară vacant mandatul de consilier în Consiliul comunal Izvoare atribuit 

formaţiunii nominalizate. 

 3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier în 

Consiliul comunal Izvoare următorului candidat supleant. 

 4. Prezenta decizie se aduce la cunoștința persoanelor interesate. 

Preşedintele  

ședinței      ____________    ______________   
        (semnătura)         (numele, prenumele) 

 

Secretarul consiliului ____________    ________________   
         (semnătura)         (numele, prenumele) 
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Anexa nr.7 

 la Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin HCEC nr. 1931 din 23.04.2013 

 

Comisia Electorală Centrală 

CERERE (de demisie)* 

  

Subsemnatul(a), _____________________________ , consilier în Consiliul sătesc  
(prenumele, numele) 

(comunal), orăşenesc (municipal), raional ____________________________________ 
                                                                                                                           (denumirea localității) 

raionul _______________, ales pe lista ______________________________________,                        
                                                                             (denumirea partidului, blocului electoral, 

______________________________________________________________________ 
                                                   altei organizaţiei social-politice sau mențiunea „candidat independent”) 

 

anunţ depunerea mandatului de consilier și solicit ridicarea acestuia, în legătură cu 

_____________________________________________________________________. 

 

La completarea prezentei cereri, sînt de acord ca datele înscrise să fie utilizate pentru a fi procesate 

şi verificate în vederea iniţierii procedurii de ridicare a mandatului de consilier, elaborării de studii 

statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din  08.07.2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal. 

 

___   ___________                                                                          _________________ 
             (data)                                                                                                                                  (semnătura) 

 

 

Date de contact: 

_________________________________ 

                                                                                                               nr. telefon serv., dom., mob. 

_________________________________ 

                                                                                                        domiciliul 

  

Parafa de autentificare: 

(se completează în cazul în care cererea se depune la Consiliul local): 

  

Prezenta cerere este autentificată de către mine, secretarul Consiliului ______________________ 

                                                                                                               (denumirea localității, raionului) 

______________________________________________________________________. 

 

_______________________                                                                         __________________ 

          (prenumele, numele)                                                                                                        (semnătura) 

                                                                                                        L.Ș. 

_______________________________________ 

 *Cererea se completează personal de consilier. 

 


