
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE
Proiect

din e1 t-{,Lll.t t 2o2o nr.@r@

Cu privire la numirea in func{ie
a Secretarului Consiliului raional

in conformitate cu art.4 alin. (3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea

administrativd,, art.43, alin. (l), lit.(n), din Legea nr.43612006 privind administralia publicd

local[, art.28,30, 33 alin. (2) din Legea nr.158/2008 cu privire la functia publicl gi statutul

functionarului public, Regulamentul cu privire la ocuparea func[iei publice vacante prin

concurs aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.20112009, Procesul verbal nr.3 din

29.05.2020 al comisiei de concurs pentru ocuparea funcfiei publice vacante, Consiliul

raional DECIDE:

1. Se numegte in func{ia de secretar al Consiliului raional, dl Netedu Gheorghe,

invingdtor al concursului, incepind cu data de 03.06.2020.

2. Se confer6, dlui Netedu Gheorghe gradul de calificare "consilier de stat de clasa

a III-a" qi treapta de salarizare V.

3. Prezentul proiect de decizie se aduce la cunoqtinld publicd prin publicare pe pagina

oficiald a Consiliului raional Cimiqlia www.raioncimislia.md.

Preqedintele qedin(ei

Secretarul interimar al Consliului

Coordonat:

Preqedintele raionului

Avizat:
Specialist principal, SAP (urist)

Proiect elaborate:

Secretarul interimar al Consiliului

Mariana Vasluian

Mihail Ol[rescu

Liudmila Lupugor

Mariana Vasluian



Noti informativi
la proiectul de decizie nrA?lg/dinft//n/E 2020

Cu privire la numirea in func{ie a Secretarului Consiliului raional

Prin decizia nr. 01/01 din 06 martie 2020 ,,Cu privire la desfdqurarea concursului

pentru angajarea secretarului Consiliului raional", func{ia de secretar al Consiliului a fost

anunlati vacant[.

In conformitate cu art.28,30 din Legea nr.158/2008 cu privire la func[ia publicd gi

statutul func{ionarului public, regulamentul cu privire la ocuparea funcfiei publice vacante

prin concurs aprobat prin Hotlrirea Guvernului nr.20112009, de cdtre comisia de concurs

pentru ocuparea funcliei publice vacante de conducere in data de 29.05.2020 a fost

organizat qi desfdqurat concursul pentru ocuparea func{iei publice vacante de Secretar al

Consiliului raional.

inving[tor al concursului a fost declarat dl Netedu Gheorghe.

Conform art. 43 alin.(l) lit. (n) din Legea nr.43612006 privind administra(ia public[

local6, Consiliul raional numeqte, pe bazd, de concurs desftqurat conform legislaliei in

vigoare, secretarul consiliului raional qi conducdtorii instituliilor qi subdiviziunilor din

subordine.

Prin urmare propunem sI fie aprobat proiectul de decizie inaintat cu numirea dl

Netedu Gheorghe in func{ia de Secretar al Consiliului raional..

Secretarul interimar al Consliului Mariana Vasluian


