
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

 D E C I Z I E  

 
              PROIECT 

Din  23 martie 2018                                                                   nr.02/18 
 

Cu privire la Statele de personal ale serviciului 

de deservire a clădirilor din subordinea Consiliului raional 
 

În conformitate cu art.4. alin.(3) din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 

2006 privind descentralizarea administrativă,  art.43 alin.1 lit.a) din Legea nr.436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Ordinul 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 03.03.2014 cu privire 

la aprobarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova, Consiliul raional 

Cimişlia, DECIDE: 
 

1. Se modifică decizia nr.03/01 din 25.05.2012 Cu privire la aprobarea 

organigramei și statelor de personal ale Aparatului președintelui 

raionului, Direcțiilor, Secțiilor Consiliului raional”, la capitolul Statele de 

personal ale serviciului de deservire a clădirilor din subordinea 

Consiliului raional,  conform anexei.  
 

2. Se abrogă decizia Consiliului raional Cimișlia nr.02/15 din 12.05.2017 și 

nr.01/10 din 28.02.2014 „Cu privire la modificarea deciziei nr.03/01 din 

25.05.2012 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal 

ale Aparatului președintelui raionului, Direcțiilor, Secțiilor Consiliului 

raional. 

 

3. Controlul executării prezentei decizii este pus în sarcina președintelui 

raionului, dlui Iovu Bivol. 
 

4. Prezenta decizie sea aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială 

a Consiliului raional www.raioncimislia.md. 

 
 

 

Președintele ședinței 

Secretarul Consiliului                                                               Vasile Spînu 
 

Proiect coordonat                                                                         I.Bivol  

Avizat                                                                                          V. Spînu 

A. Casap 

T.Bulat 

Elaborat                                                                                        E. Arama 

http://www.raioncimislia.md/


Anexă  

la decizia Consiliului raional  

 nr._____ din ____________ 

 

 

Statele de personal ale serviciului de deservire a clădirilor  

din subordinea Consiliului raional 

 

Nr. d/o Denumirea Numărul de unități 

Total Buget 

 TOTAL 13,75 13,75 

1.  intendent 1,5 1,5 

2.  măturător 1 1 

3.  electrician 0,5 0,5 

4.  îngrijitor de încăperi 3,75 3,75 

5.  paznic 3 3 

6.  șofer 2 2 

7.  portar 1 1 

8.  tîmplar 1 1 

 

 

Secretarul Consiliului                                                               Vasile Spînu 
 

 

 

Notă informativă 

Cu privire la Statele de personal ale serviciului 

de deservire a clădirilor din subordinea Consiliului raional 

 

 Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă 

prevede la art.1 dreptul autorităţilor publice locale de a aproba, în condiţiile legii, 

statutul, structurile administrative interne, modalităţile de funcţionare a acestora, 

statele şi organigrama lor, precum şi de a institui persoane juridice de drept 

public de interes local. Avînd în vedere necesitatea îmbunătăţirii eficienţei 

serviciului de deservire tehnică a clădirilor din subordinea Consiliului raional, 

precum și avînd în vedere necesitățile actuale în domeniul deservirii tehnice se 

propune a introduce o unitate de tîmplar, astfel efectivul limită al statului de 

personal al serviciului de deservire tehnică a clădirilor din subordinea Consiliului 

raional va constitui 13,75 unități. 

 

 

Specialist principal                                                   Arama Elena 

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

