
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

D E C I Z I E  

                                                    a Consiliului Raional Cimişlia          

                     PROIECT 

Din  31 martie 2017                      nr.01/08 

Cu privire la suspendarea raportului de serviciu  

cu dna Cojocaru Irina 

 

         În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, art. 49 alin.(4), 51, 54, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 158-XVI din 04 

iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 8 alin. (4) al Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, 
în temeiul cererii personale, Consiliul raional, 

D E C I D E: 

1. Se acordă dnei Irina COJOCARU concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă 

la vîrsta de 3 ani, începînd cu 21 octombrie 2016 pînă la 23 august 2019 inclusiv. 

 

2. Se suspendă raportul de serviciu cu dna Irina COJOCARU, șef al Direcției Finanțe 

Cimișlia, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la 

vîrsta de 3 ani, în condiţiile legii. 

 

  

3. Se stabilește că, pe perioada suspendării raportului de serviciu cu dna Irina COJOCARU, 

toate atribuțiile șefului Direcției Finanțe Cimișlia, vor fi exercitate prin interimat de dna 

Olga GORBAN, specialist principal în secția elaborării și administrării bugetului din 

cadrul aceleiași direcții, cu remunerarea muncii conform legislației în vigoare. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Președintelui raionului, dlui 

Mihail OLĂRESCU. 

 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială web a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

Președintele ședinței                                    _________________ 

 Secretarul Consiliului                                   Spînu Vasile 

 

Coordonat președintele raionului                                                    Mihail Olărescu 

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional Cimişlia                 Vasile Spînu 

Proiect elaborat de: 

Șef-interimar, Secția administrație publică                 Anatol Casap 

  

 

http://www.raioncimislia.md/


 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie  ” Cu privire la suspendarea raportului de serviciu 

cu dna Cojocaru Irina” 

  

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1)  al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, este prevăzut în 

mod expres faptul că, suspendarea raporturilor de serviciu presupune încetarea îndeplinirii pentru 

o anumită perioadă a atribuţiilor de către funcţionarul public şi a plăţii drepturilor salariale de 

către autoritatea publică în care acesta activează. 

 

Totodată, articolul 54 alin.(1) lit.b) al aceluiași act normativ prevede că  la cererea funcţionarului 

public, raporturile de serviciu se suspendă în caz de concediu parţial plătit pentru îngrijirea 

copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în condiţiile legii. Astfel, Irina COJOCARU, a depus cerere 

privind acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani fapt 

pentru care intervine și necesitatea suspendării raporturilor de serviciu. 

Deasemenea se propune Consiliului raional că, pe perioada aflării dnei Irina COJOCARU în 

concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, toate atribuțiile șefului 

Direcției Finanțe Cimișlia, să fie exercitate prin interimat de dna Olga GORBAN, cu 

remunerarea muncii conform legislației în vigoare. 

  

  

Șef-interimar, Secția administrație publică, 

Anatolie CASAP 
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