
   

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 D E C I Z I E  
 

                                                                                       Proiect 

 

din 28 decembrie 2018                                                                 nr. 06/05 

 

Cu privire la programarea concediilor 

de odihnă anuale ale persoanelor care dețin 

funcții de demnitate publică pentru anul 2019 

 

 În conformitate cu art.43, 46 alin.(1), 82 alin.(2) din Legea nr.436 din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.15 alin.(1) din Legea 

nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică,  art.116 din Codul Muncii al Republicii Moldova, Consiliul raional 

Cimișlia, DECIDE:  

 

 1. Se aprobă programarea concediilor de odihnă anuale ale persoanelor care 

dețin funcții de demnitate publică din cadrul Aparatului președintelui raionului 

Cimișlia pentru anul 2019 (conform anexei). 

 

  

   

Președintele ședinței 

 

 

Secretarul Consiliului                                                                  Vasile Spînu 

 

 

Proiect coordonat:                         Iovu Bivol  preşedintele raionului 

Avizat:                                             Vasile  Spînu secretarul Consiliului  

                                                          Tatiana Bulat contabil șef 

Elaborat:                                          Elena  Arama specialist principal 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                         Anexă  

                                                                                                        la decizia Consiliului raional 

                                                                                                    nr.         din      decembrie 2018  

 

Programarea concediilor de odihnă anuale  

ale persoanelor care dețin funcții de demnitate publică din cadrul aparatului 

președintelui raionului pentru anul 2019 

 

Nr/ 

ord. 

Numele, 

prenumele 
Funcţia 

Perioada  

de muncă 

Perioada 

concediului 

1.  Bivol Iovu 
Preşedintele 

raionului 

ianuarie 2018-  

ianuarie 2019 
Martie-aprilie 2019 

2.  Melente Vasile 
Vicepreşedinte 

al raionului  

ianuarie 2018-  

ianuarie 2019 

Februarie-martie 

2019 

3.  Netedu Gheorghe 
Vicepreşedinte 

al raionului 

ianuarie 2018-  

ianuarie 2019 
Aprilie-mai 2019 

 

 

Secretarul Consiliului                                                                  Vasile Spînu 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie cu privire la programarea concediilor  

de odihnă anuale ale persoanelor care dețin funcții de demnitate publică  

 

În conformitate cu art.43, 46 alin.(1), 82 alin.(2) din Legea nr.436 din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.15 alin.(1) din Legea 

nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică, persoanele care dețin funcții de demnitate publică, au dreptul la concediu 

de odihnă anual, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Acestora li se acordă un 

concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice. Concediul 

poate fi acordat integral sau pe părţi, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai 

mică de 14 zile calendaristice.    

Conform art.82 alin.(2) din Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, concediul de odihnă anual se acordă conform 

programării aprobate de consiliul respectiv.  

Se propune aprobarea programării concediilor persoanelor care dețin funcţii 

de demnitate publică, a președintelui raionului și vicepreședinților raionului. 

Specialist principal, 

Aparatul președintelui                                                        Elena Arama  
 


