
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE
Proiect

din12zyrztE_ 2020

Cu privire la numirea
in func(ie publicl

nr.fll7$

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

- art. 43 alin. (1) lit. n) din Legea nr.43612006 privind administra{ia publicd locald;

- art.27, art.42 alin.(5) din Legea nr.158/2008 cu privire Ia funclia publici qi statutul

func{ionarului public;
- Decizia Consiliului Raional Cimiqlia nr.02l0ldin 03.06.2020 cu privire la numirea in

funclie a secretarului consiliului raional
Avind in vedere cd dl Tocaru Vasile a implinit virsta de 63 de ani iar dl Netedu

Gheorghe va irnplini virsta de 63 de ani in data de 04.08.2020 qi lindnd cont cd ambii

indeplinesc condi{iile de ocupare a funcfiei publice de conducere pentru perioada

determinat[, Consiliul Raional Cimiglia

DECIDE:

1. Se numeqte dl Tocaru Vasile in func{ia de Eef al Direcliei Dezvoltare 'leritoriala.

pentru perioada pind la 27 ianuane 2021.
2. Se nurneqte dl Netedu Gheorghe in funcfia de secretar al consiliului raional, pe o

perioadd de cinci ani, incepind cu 04 august 2020.

3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dl Mihail Ol6rescu, preqedintele

raionului CimiElia.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinfa publica prin publicare pe pagina oficiald a

Consiliului Raional CirniElia www.raioncimiqlia.md.

Preqedintele qedin{ei
Secretarul consliului

Coorclonat:

PreEedintele raionului

Avizat tle:

Secretarul consi I iLrlu i

Specialist principal, SAP (urist)

Proiect elaborate de:

Special ist principal, aparatul pregedintelu i

Gheorghe Netedu

Mihail OlErescu

Gheorghe Netedu

Liudmila Lupugor

Mariana Vasluian



Notd informativd
la proiectul de decizie nrflltrKdin32btP 2020

"Cu privire la numirea in func{ie publicl"

Proiectul de decizie a fost elaborat in legdturd cu necesitatea de serviciu, cit qi

pentru organizarca qi asigurarea funclionalit[1ii Direc{iei Dezvoltare Teritorial6 Ei

aparatului preqedintelui, fiind corelat cu prevederile actelor normative cu care se afld in
conexiune, referindu-se exclusiv la subiectul vizat.

inbazaprevederilor art. 42 alin.(S) din Legii 158/2008, la implinirea virstei de 63

de ani, funcfionarul public poate fi numit, la decizia persoanei/organului care are

competen{d legald de numire in funclie, pe perioade determinate, dar care cumulativ nu vor
depdqi 5 ani, in aceeaqi func{ie public6, in functie echivalent[ sau in funclie de nivel
inferior, prirnind pensia qi salariul conform legislafiei.

Astfel, dat fiind faptul ci dl Tocaru Vasile, se manifesti ca un lider puternic. o

persoand de incredere, care face fa!6 atribu{iilor profesionale cu succes qi deplind
seriozitate, avdnd o experienf[ vasti in domenir.;J vizat Ei indeplineEte condi[iile art.27

alin.( 1) din Legea nr. 1 5 8/2008 cu privire la funclia public[ qi statutul funcfionarului public,
la fel, men{ion6m ci dl Netedu Gheorghe, secretar al consiliului la data de 4 august 2020
implineqte virsta de 63 de ani, qi din considerentul cd nu se preconizeazdpind la data sus

indicatd o alti qedin![ a consiliului raional, se propune Consiliului raional Cimiglia
aprobarea prezentului proiect de decizie in sensul formulat, ca efect al cdruia, va avea loc
numirea dl Tocaru Vasile in func{ia de qef in Direcfia Dezvoltare Teritoriald pind la 27
ianuarie 2021 qi numirea dl Netedu Ghoerghe in funclia de secretar al consiliului pe un
termen de 5 ani.

Specialist principal,
aparatul preqedintelui
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o/// U///4- Mariana Vasluian


