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DECIZIE nr.5-16 

        din 24.08.2021 

Cu privire la încetarea  

raportului de serviciu  

 În conformitate cu prevederile art. 43 alin.1 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 62, alin.(1), lit. “h”, alin. 

(2) al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,  

art.10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova și în baza cererei dnei Rotundu 

Svetlana din 26 iulie 2021, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Încetează raportul de serviciu, în circumstanțe ce nu depind de voința părților, cu dl.Bulat 

Andrei  din funcția publică de conducere, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a 

Familiei și Copilului Șoldănești, deținută temporar începănd cu data de 24.08.2021.  

II. Contabilitatea DASPFC Șoldănești va ține cont de prevederile prezentei decizii la 

calcularea și achitatarea drepturilor salariale ale angajatului vizat. 

III. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Mîndru Nicolae, 

președintele raionului Șoldănești. 

IV. Controlul privind executarea prezentei decizii se atribuie  Comisiei Drept și Disciplină.  

V. Prezenta decizie se include în Registru de stat al actelor locale cu drept de atac în instanța 

de judecată conform Codului administrativ în termen de 30 de zile de la comunicare 

persoanei vizate. 

 

Secretarul 

Consiliului raional Șoldănești                                                     L. Vidrașco  

 

Contrasemnat: 

 

Specialist principal în probleme juridice                                   V. Corețchi 
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                                                           Notă informativă 

la proiectul de decizie nr. 5-16 din 24.08.2021 „ Cu privire la încetarea raportului de serviciu,, 

1. Denumirea autorităţii: Consiliul raional, Aparatul președintelui raionului Șoldănești  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

Decizia de reîncadrare a dnei Rotundu Svetlana în funcția publică de conducere șef Direcție 

Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești.  

3.Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţiere a elementelor noi 

Proiectul de decizie este elaborat, în conformitate cu prevederile art. 43 alin.1 a Legii nr.436-XVI 

din 28.12.2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 62, 

alin.1 lit,,h,, al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public, art.18, al;in.(3) al Legii nr.199 din 16.07.2010 Cu privire la statutul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică. ,  

4.Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile ce ţin de încetarea raportului de serviciu al dlui Bulat Andrei, șef Direcție Asistență 

Socială și Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești nu necesită mijloace adăugătoare din bugetul 

raional. 

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

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu vor fi modificate sau 

abrogate  deciziile anterioare  privind activitatea DASPFC din raionul Şoldăneşti . 

6.Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul deciziional şi a Legii nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul 

de decizie a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional Şoldăneşti. consiliu@soldanesti.md . 

Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune  

Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

7. Constatările expertizelor anticorupţie şi juridice 

Proiectul de decizie a fost examinat de specialistul principal în probleme juridice  şi corespunde 

normelor legale 

Șpecialist principal 

in probleme juridice                                                  Vladimir Corețchi 
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