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DECIZIA nr.8-5 

                                                                                            din  7 decembrie 2017 

 

Cu privire la aprobarea programului 

 concediilor de odihnă anual plătit  

 
 

   În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) al Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006, art. 112 alin.2, art.116 şi art.119 

al Codului muncii aprobat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003,  Consiliul raional 

DECIDE: 
 

I. Se aprobă   programul  concediului de odihnă anual plătit după cum urmează: 

 1.1 Preşedintele raionului – pe parcursul I semestru al anului 2018. 

    Pe perioada concediului de odihnă anual plătit funcţia va fi suplinită de către 

vicepreşedintele raionului, cu drept de semnătură şi aplicare a ştampilei în numele 

preşedintelui raionului. 

 1.2 Vicepreşedintele raionului – prima parte pe parcursul I semestru, a doua parte 

pe parcursul semestrului II al anului 2018.  

Pe perioada concediului de odihnă anual plătit funcţia va fi suplinită de către 

preşedintele raionului. 

   1.3 Secretarul consiliului raional – pe parcursul I semestru 2018. 

    Pe perioada concediului de odihnă anual plătit funcţia va fi suplinită de către şeful 

secţiei administraţie publică, cu drept de semnătură şi aplicare a ştampilei în numele 

secretarului consiliului raional. 

II. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul I de a  aproba  programul 

concediului de odihnă anual plătit pentru primarul localităţii şi secretarul consiliul 

local.  

 

   Secretarul   

  Consiliului   raional                                                                           L.Vidraşco 

  Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                             V.Coreţchi 
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Nota informativă 

la proiectul deciziei nr. 8-5 din 7.12. 2017 

„Cu privire  la  aprobarea programului concediilor de odihnă anual plătit” 

 

 

Potrivit art. 112 alin.2 şi art.116 al Codului muncii aprobat prin Legea nr.154-

XV din 28.03.2008. Programarea concediilor de odihnă anuale plătite pentru anul 

următor se programează cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an 

calendaristic. 

Programarea concediilor asigură buna funcţionare a autorităţii şi  se 

consideră oportună aprobarea  proiectului de decizie. 

  

  

 

Nadejda Leşanu, 

Specialist principal 

 

 


