
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA

D I S P O Z I Ţ I E

din 29 martie 2021 nr. 40 -d

Cu privire la instituirea Comisiei 
de concurs pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante

în conformitate cu art. 54 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 
locală, art. 28 alin (1) lit. a), art. 29 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 158/2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Regulamentul cu privire la ocuparea 
funcţiei publice prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201/2009, art.65, art.66 
pct. 2 din legea 100/2017 cu privire la actele normative, DISPUN:

Se instituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie din 
cadrul aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor subordonate consiliului, în 
următoare componenţă:

Aramă Tatiana
Preşedintele comisiei:

- vicepreşedinte al raionului;

Vasluian Mariana
Secretarul comisiei:

- specialist principal, aparatul preşedintelui;

Netedu Gheorghe 
Bulat Tatiana 
Răileanu Natalia 
Zamfirov Vladimir 
Tocaru Vasile

Membrii comisiei:
- secretar al consiliului raional;
- şef serviciu, contabil-şef, Serviciul Contabilitate;
- şef, Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor;
- şef, Direcţia Agricultură şi Industrie Prelucrătoare;
- şef, Direcţia Dezvoltare Teritorială;

Lupaşcu Vasile 
Ciubotaru Tamara

Membrii supleanţi ai comisiei:
- şef serviciu, Serviciul de Arhitectură, Urbanism şi Cadastru
- specialist principal, Secţia Administraţie Publică.

2. Comisia de concurs îşi va desfăşura activitatea în strictă conformitate cu prevederile 
Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs.

3. Se abrogă dispoziţia preşedintelui nr.llO-d din 18 decembrie 2019 cu privire la 
instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante.

4. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie dnei Tatiana Aramă, 
vicepreşedinte al raionului.



5. Prezenta dispoziţie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:

- Persoanelor vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele 
raionului Cimişlia Mihail Olărescu

Ex: Vasluian Mariana 
Tel: 024122143

http://www.raioncimislia.md

