
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 06/18
din 10 decembrie 2020

cu privire Ia numirea in func(ia de director
al Azilului de Bitrfini si Invalizi din orasul Cimisliatt

in conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 43512006 privind descentralizarca administrativ5;
- art.43 alin. (l) lit.n) din Legea nr.43612006 privind administralia publicS local6;
- pct. 13 din Hotlrdrea Guvernului 1500/2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip cu
privire la funclionarea Azilului pentru persoane in vdrstd qi persoane cu dizabilitali;
- art. 54 alin. (2), art. 55 alin. (1) lit. (i), 260 din Codul Muncii al Republicii Moldova;
- Decizia Consiliului Raional nr. 02101 din 10 mai 2006 cu privire la aprobarea
Regularnentului de funcfionare a Azilului de bdtrdni qi invalizi din raionul Cimiqlia;
- Procesul verbal nr. 3 din 24 noiembrie 2020 al qedinfei Comisiei de concurs pentru
ocuparea funcliei vacante de Director al Azilului de batrdni Ei invalizi din oraqul
Cimiqlia;

lindnd contul de faptul c[ dna Polina Jucovscaia qi-a prezentat, in fafa Consiliului
Raional Cimiglia, demisia din funcfia de vicepreEedinte al raionului;

intru asigurarea bunei funcfiondri a Azilului de Bdtrini Ei Invalizi din oraqul Cimiqlia,
Consiliul Raional Cimiglia

DECIDE:

1. Se ia act de demisia dnei Polina Jucovscaia din funcfia de vicepreqedinte al
raionului.

2. Se numegte dna Jucovscaia Polina in func{ia de Director al Azilului de Batrdni qi

Invalizi din oraqul Cimiqlia din data de 14 decembrie 2020, pe un termen de 5 ani.
3. Se imputerniceqte preqedintele raionului, Mihail Oldrescu, sd incheie, din numele

Consiliului Raional Cimiqlia, in conformitate cu legislafia in vigoare, contractul
individual de muncd cu directorul desemnat.

4. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ol[rescu, preqedinte
al raionului.

5. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunogtin!d:

- Azilului de Bdtrini qi Invalizi din oraqul Cimiqlia;
- Persoanei nominalizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimiplia

www.raioncimislia.md.

Preqedintele

Contrasemn

Ion furcanu
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