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DECIZIE nr.2-10 

 

       din 06.06. 2019 

 

Cu privire la numirea 

 în funcţia publică de conducere 

 

 

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

publică locală nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006, în conformitate cu prevederile  

art.42  din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, în temeiul acordului dlui V.Iurcu,  Consiliul raional 

DECIDE: 

 

I. Dl V. Iurcu se numeşte în funcţia publică de conducere – şef Secţie construcții, 

gospodării comunale și drumuri  din subordinea consiliului raional pe o perioadă 

determinată   pînă la data de  28.07.2023. 

 

II. Dl V. Iurcu, şef  Secţie construcții, gospodării comunale și drumuri  din 

subordinea consiliului raional va beneficia de pensia şi salariul conform legislaţiei 

în vigoare. 

 

III. Prezenta decizie întră în vigoare începînd cu data de 28 iulie 2019. 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                           L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

     Specialist principal în probleme juridice                       V.Coreţchi 

Specialist principal în probleme resurse umane                                   N.Leşanu 
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Nota informativa  

 

la proiectul  deciziei „Cu privire la numirea în funcția publică de conducere” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Consiliul Raional Șoldănești, aparatul președintelui raionului, subdiviziunea resurse umane. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  

În temeiul art.43 alin.(1), lit. al Legii administraţiei publie locale nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006, în conformitate cu prevederile  art. 62 lit. d), art.42 din Legea nr. 158-XVI din 

04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art.3  a Legii nr. 155 din 

21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţionarilor publici. 

       Proiectul Deciziei prevede numirea în funcţie  publică de conducere - șef secție construcție, 

gospodărie comunală și drumuri. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
 Elaborarea proiectului  de decizie are grad de compatibilitate  ce ține de legislația similară 

existentă  în  statele membre ale Uniunii  Europene. 

 

4.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Reieşind din conţinutul actelor normative menţionate, la  expirarea termenului de 5 ani de 

activitate după împlinirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă, 

funcţionarul public poate fi  numit pe perioade determinate  la decizia organului care are 

competenţă legală de numire în funcţie echivalentă sau în funcție de nivel inferior cu acordul 

funcţionarului public.  

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Ce ține de fundamentarea economico-financiară  a șefului SCGCD sursele financiare sînt 

preconizate de la începutul anului de gestiune. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Emiterea deciziei   duce la crearea raportului de serviciu între persoana juridică cu persoana 

fizică. 

7.Constatările expertizei juridice  

Proiectul de decizie a fost    avizat de către specialistul principal în probleme juridice,  

secretarul consiliului. 

8.Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a 

transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către Consiliul raional 

Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, proiectul cu informaţia anexată a fost 

publicat pe pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa 

decizională. 
 

Specialist principal în probleme resurse umane                                 N.Leşanu 
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