
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D B C rzru N, O/ r&/
din lLrza*il'e zozt

cu privire la demisie

fn conformitate cu:
- afi. 4 alin. (3) din Legea rc.43512006 privind descentralLzarea administrativd;
- afi.43 alin. (1) lit. l), art. 50 alin. (3) din Legea nr.43612006 privind administrafia publica
locala;
- art. 22 alin. (3) din Legea nr. 19912010 cu privire la statutul persoanelor cu funcfi de

demnitate public[;
- art. 5 alin. (5) lit.e) din Legea nr.76812000 privind statutul alesului local;

Ca urmare a cererii de demisie depuse de clh'e dl Ghenadie Grosu, vicepreqedinte al
raionului, Consiliul raional Cimiqlia,

DECIDE:

1. Se ia act de cererea de demisie a dlui Ghenadie Grosu, vicepregedinte al raionului,
din prorie iniliativ[.

2. Se elibereazI dl Ghenadie Grosu din funclia de vicepregedinte al raionului, incepind
cu data de 16 martie 2021.

3. Serviciul Contabililate va efectua calcularea gi achitarea definitiv[ pentru 29 zile
calendaristice de concediu, conform actelor legislative gi normative in vigoare.

4, Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ol[rescu, preqedintele

raionului.
5. Prezenta decizie se publica in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la

cunoqtin(d:
- Persoanei nominalizate;
- Pregedintelui raionului;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiglia www.raioncinrislia.rnd.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneazdz
Secretarul consliului Gheorghe Netedu

Mihail Olirescu

Gheorghe Netedu

Coordonat:

PreEedintele raionului

Avizat de:

Secretarul consiliului

Proiect elaborat de:

S pecial ist principal, aparatul pregedr nteh"ri Mariana Vasluian0//



"cu privire Ia demisie"

Proiectul deciziei ,,Cu privire la demisie" a fost elaborat inbaza Legii 76812000

privind statutul alesului local, Legii 19912010 cu privire la statutul persoanelor cu

demnitate public6, precum gi in temeiul cererii de demisie.

Conform urt. SO alin. (3) din Legea nr. 43612006 privind administralia public[

loca16, vicepreqedintele raionului prezint[ demisia in fa]a consiliului raional. Proiectul de

decizie propune eliberarea dlui Ghenadie Grosu din funcqia de{inut[ de vicepreqedinte al

raionului inbaza cererii de demisie.
Proiectul deciziei se prezinti comisiilor consultative de specialitate pentru avlzarc

propunerii consiliului raional penffu examinare/adoptare in qedin16.

Notd informativd
la proiectul de decizie nr. 

-/- 
din 2021

Mariana Vasluian
Specialist principal,
aparatul pregedintelui


