
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

D E Z I Z I E 

a Consiliului raional Cimișlia 

   PROIECT 

Din 12 mai 2017                          nr.02/16 

Cu privire la comisia de concurs  

pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante  

 

În conformitate cu prevederile art. 43 a Legii nr.436 din 28.12.2006 Privind administrația 

publică locală și a art.29, alin.(2) lit.c)  din Legea nr.158-XVI  din 04 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public și Regulamentul cu privire la ocuparea funcției 

publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.201 din 11 martie 2009 , 

Consiliul raional Cimișlia, DECIDE: 

 

1. Se aprobă în redacție nouă componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor 

publice de conducere vacante ale subdiviziunilor consiliului raional, după cum urmează: 

Președintele comisiei de concurs 

Olărescu Mihail – președintele raionului; 

Secretarul comisiei de concurs; 

Șeful secției administrație publică 

Membrii comisiei : 

Spînu Vasile  – secretarul Consiliului Raional; 

Culeșov Maria    – consilier raional; 

Căpățină Tudor  – consilier raional; 

Iurie Bostan   – consilier raional 

- vicepreședinte al raionului (după domeniu); 

Membrii suplianți : 

Țurcanu Ion – consilier raional 

Doni Valentina – specialist principal, Secția administrație publică 

 

2. Comisia de concurs își va desfășura activitatea în strictă conformitate cu prevederile 

regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcției publice vacante. 

 

3. 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 comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante” 

 

De fapt, prin decizia Consiliului raional Cimișlia nr.07/05 din 07 august 2015 a fost constituită 

comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante. În componența 

comisiei de concurs a fost inclus în calitate de secretar al comisiei de concurs, dl.Tomescu Andrei, 

care la momentul emiterii actului administrativ deținerea funcția de șef al Secției administrație 

publică, însă la momentul actual dînsul a depus cerere de demisie și prin urmare au fost încetate 

raporturile de serviciu și astfel intervine necesitatea aprobării unei noi componențe a comisiei. 

 

Avînd în vedere aspectele expuse mai sus, se propune Consiliului raional Cimișlia spre  aprobare 

componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de concurs în redacție 

nouă, conform celei prezentate spre aprobare. 

 

În drept, proiectul de decizie este întemeiat pe marginea prevederilor art. 43 a Legii nr.436 din 

28.12.2006 Privind administrația publică locală și a art.29, alin.(2) lit.c)  din Legea nr.158-XVI  

din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Regulamentul cu 

privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.201 

din 11 martie 2009. 

 

Șef-interimar al Secției administrație publică 

Anatolie CASAP 
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