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PROIECT 

          

Cu privire la anunțarea concursului pentru  

ocuparea funcției publice de conducere vacantă 
 

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1), art.46 al Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006, art.28 şi art.29 din Legea nr.158-

XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi 

pct.48 lit.b) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

I. Se declară vacantă și se anunță concurs, din data de 09.11.2020, pentru 

funcția publică de conducere - șef Secție cultură, tineret și sport, 

subdiviziune a Consiliului raional Șoldănești. 

 

II. Se aprobă textul anunțului și a informației cu privire la condițiile de 

desfășurare a concursului, (anunțul se anexează). 

 

III. Posibilități de ocupare a funcției publice de conducere vacantă, șef Secție 

cultură, tineret și sport prin promovare sau transfer, nu există. 

 

IV. Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie dlui Nicolae Mîndru, 

președintele raionului. 

 
  

    Secretarul consiliului raional                        L.Vidrașco 

                            

 AVIZAT: 

Specialist principal în probleme  

juridice                                                                                                                    V. Coreţchi 

Specialist principal resurse umane                                                                         A.Condrea 

 

 
 

 



 

Nota informativă  
la proiectul de decizie „Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea 

funcției publice de conducere vacantă” 

 
 

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 de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Prevederile art. 28, art.29 din Legea 158/04.07.2008 și pct.48 lit.b) din anexa 1 al 

Hotărârii Guvernului nr. 201/11.03.2009 

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 

Organizarea și desfășurarea concursului va asigura respecterea art.49 al Legii 

nr.158/04.07.2008, totodată și sporirea eficienței activității Secției Cultură, Tineret și 

Sport, și activității în ansamblu pe raion. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Funcția respectivă are suport financiar, este aprobată în statele de personal și a 

fost preconizată la începutul anului de gestiune.  

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

Elaborarea raportului de serviciu. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul de decizie va fi supus consultării publice. 

Subdiviziunea juridică a avizat pozitiv proiectul 

 
 
 
Specialist principal  

în resurse umane        A.Condrea 

 


