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lege pentru modificarea i completarea unor acte legislative.

Anexă: 1. Proiectul de lege.
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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea i completarea unor acte Iegislativ
e

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul I.
Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală
(Publicată în Monitorul Ojcia1 al Republicii Moldova
nr.32-35 din 09.03.2007), cu
modifîcările i completările ulterioare, se modifică i se
completează după. cum urmează:
1. Alin.(1) aI art.55 se expune în redacţie nouă, după cum
urmează:
„(1) Municipiul Chişinău este divizat în sectoare i este
organizat în subdiviziuni
administrativ-teritoriale numite orae i sate (comune).
Sectorul reprezintă unitatea teritorială a municipiului,
fără personalitate juridică i
autorităţi publice reprezentative, în care sunt conc
entrate serviciile publice
descentralizate i deconcenţrate care se realizează de
diferite autorităţi publice în
condiţiile legii.".
2. La art.55 alin.(2) cuvintele „sectorale" i „sectoarelor"
se exclud.
3. La art.56 alin.(1) cuvintele „sectorale" i „sectoarelor"
se exclud.
4. Alin.(3) i alin.(7) ale art.56 se abrogă.
5. La alin.(8) al art.56 sintagma „şi consiliile sectorale
ale municipiului" i
sintagma „25 i" se exclud, iar sintagma „pot tî dizolvate
" se substituie cu sintagma
„poate fî dizolvat".
6. Alin.(3) i alin.(5) ale art.57 se abrogă.
7. În titlul art.58 sintagma „şi a consiliilor sectorale ale mun
icipiului Chişinău" se
exclude.
8. Ąlin.(4) al art.58 se abrogă.
9. În titlul cap.VIII sintagma „SECRETARUL CONSILIULU
I SECTORÄL AL
MUNICIPIULUI CRIŞINĂU" se exclude.
10. În titlul art.60 sintagma „şi cel al secretarului cons
iliului sectoral aI
municipiului Chişinău" se exclude.
1 1. La alin.(1) art.60 sintagma „şi secretarul consiliului secto
ral al municipiului
Chişinău" se exclude.
—
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12. La alin.(5) art.60 sintagmele „sau a consiliului sectoral al
municipiului
Chişinău" i „sau primarul sectoral al municipiului Chişinău" se exclud.
13. La alin.(6) art.60 sintagmele „şi secretarul consiliului sectoral al
municipiului
Chişinău" i „sau al sectorului" se exclud.
14. La alin.(7) art.60 sintagma „şi secretarului consiliului sectoral
al municipiului
Chişinău" se exclude.
15. Art.90 se abrogă.
Articolul
11.
Legea
nr.'764
din
27.12.2001
privind
organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Publicată în Monito
rul Oficial al
Republicii Moldova nr.16 din 29.01.2002), se modifică i se comple
tează după cum
urmează:
1. La art. 1 sintagma „sectoarele i" se exclude.
2. La art.4 alin.(2) textul
sectorului," se substituie cu cuvântul „i".
3. La art.4 alin.(4) cuvântul „sectoarele" se exclude.
4. Titlul de la Anexa nr.2 se expune în redacţie nouă, după cum
urmează:
„MUNICIPIILE, SECTOARELE ŞI UNITĂŢILE ADMINISTR
ATIV-TERITORIALE
DIN COMPONENŢA LOR".
„‚

Articolul
111.
Codul electoral nr. 1 3 8 1 -xIII din 2 1 1 1 1 997 (Publicat în
Münitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81ĺ667 din 08.12.
1997, republicat în
Republicat.• Monitorul OJicial al Republicii Moldova nr. 451-463/768
din 29. 12. 201 7),
se modifcă i se completează după cum urmează:
1. La art.30 alin.(2) cuvântul,, sectoarelor" se exclude.
2. La art.130 alin.(1) cuvântul „sectoarelor," i sintagma,, de sector"
se exclud.
3. Laart.131:
la alin.(1) cuvântul „sector," i sintagma,, de sector," se exclud;
la alin.(2) sintagma „de sector" še exclude.
4. La art. 1 4 1 sintagma „de sector," i cuvântul „sectoarelor," se exclud
.
5. La art.144 alin.(1), sintagma „de sector," se exclude.
6. La art.185 cuvintele „sector," i „sectorului" se exclud.
7. La art. 1 89 sintagma,, de sector," se exclude.
8. La art.190 lit.b) cuvântul „sectorului".
9. La art.197 alin.(1) sintagma „de sector," se exclude.
10. La art.198 alin.(5) sintagma „de sector," se exclude.
—
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea i completarea
unor acte Iegislative
Capitala Republicii Moldova
municipiul Chişinău, este centrul politic,
administrativ, cultural, spiritual, istoric, tiinţific şi educ
aţional al ţării. În Chişinău îi
au reedinţa cele mai importante instituţii ale Repu
blicii Moldova, misiunile
diplomatice ale statelor străine şi ale organizaţiilor
internaţionale, care deopotrivă,
reprezintă cartea de vizită a ţării.
Municipiul Chiinău este divizat în cinci sectoare (Cen
tru, Botanica, Buiucani,
Rîcani i Ciocana), care sunt reprezentate de pretură
i pretor.
Specificăm că noţiunea termenului „sector" nu este
definită de legislaţia în
vigoare. În acest context, propunem completarea artic
olului 55 alin.(1) al Legii nr.436
din 28.12.2006 privind privind administraţia publică
locală cu un alineat nou,. care ar
reglementa acest termen.
Totodată, propunem modificarea articolelor din Lege
a nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală care reglementează
activitatea primăriilor sectorale
a personalului acestora i excluderea prevederilor din
Codul electoral nr.1381 din
2 1 1 1 1997 care vizează primarii/viceprimarii/consili
ile/ sectorale i circumscripţiile
electorale de sector.
Menţionăm că, intrarea în vigoare ale dispoziţiilor art.5
5-58 ale Legii nr.436 din
28. 1 2.2006 referitoare la organizarea şi funcţionarea
autorităţilor administraţiei publice
ale sectoarelor municipiului Chişinău, s-a tergiversa
t mereu, iniţial fiind anul 2008,
ulterior amânându-se pentru anul 201 1, apoi 2015,
în ultimă instanţă aplicarea fiind
stabilită de la data alegerilor locale generale din anul
20 1 9, fąpt ce denotă că nu există
un mecanism concret de implementare ale acestor prev
ederi.
Astfel, crearea primăriilor sectorale ar duce la chelt
uieli financiare majore,
întrucât ar fi nevoie de edificii, crearea locurilor de
muncă pentru personalul acestora,
întreţinerea lui i a infrastructurii necesare, orga
nizării i desfurării alegerilor
primarilor de sectoare i consilierilor din consiliile de
sectorale, salarizarea lor, fapt ce ar
tergiversa în continuare această reformă.
Or, în acest sens articolul 4 paragraful 3 din Cart
a Europeană a Autonomiei
Locale stipulează expres că „Ia atribuirea unei responsab
ilităţi către o altă autoritate
trebuie să se ţină seama de amploarea i de natura
sarcinii, precum i de cerinţele de
eficienţă i economie".
În această ordine de idei, considerăm că mijloacele financiare specifica
te mai sus
ar putea fi folosite în alte scopuri, cum ar fi dezvoltar
ea infrastructurii drumurilor, a
—
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reţelelor inginereti, amenajarea spaţiilor de agrement, a curţilor blocurilor
de locuit,
procurarea mijloacelor de transport public de călători .a.
De asernenea, reliefăm că, excluderea acestor prevederi nu va afecta
nicicum
dreptul cetăţenilor de a avea reprezentanţi în sectoare, întrucât la alegeri
le generale
locale, dânii aleg atât consilierii municipali, cât i primarul general, prin
vot universal,
egal, direct, secret i liber exprimat, iar cel din urmă numete pretori
de sector
( reprezentantul primarului general în sector).
Prin urmare, suntem convini că existenţa autorităţilor administraţiei
publice
locale împutemicite cu responsabilităţi efective va permite o administraţie,
în ace1ai
timp, eficientă i apropiată de cetăţeni, ceea ce corespunde prevederilor Cărţii
Europene
aAutonomiei Locale din 15.10.1985.
În ordinea celor expuse, evidenţiem că pentru implementarea prezentului proiect
de lege nu sunt necesare surse financiare, din contra, aceste modificări
vor permite
raţionalizarea lor.
Deputatu
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