
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

                    D E C I Z I E               

 
 P R O I E C T  

Din 21 iulie 2017 nr.03/18 
 

Privind acordarea unor împuterniciri 

suplimentare președintelui raionului Cimișlia 

 

În temeiul art. 43 alin.(2), 46 alin.(1), 53 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, pct.9 a Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor 

entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 

din 05.01.2012, în scopul asigurării continuității activităților Consiliului raional Cimișlia și 

ținînd cont de caracterul imprevizibil al necesităților de delegare a unor funcționari publici și de 

demnitate publică peste hotarele țării pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, 

promovarea culturii, sportului, turismului și alte necesități stringente, Consiliul raional Cimișlia,  

 

DECIDE: 

 

1. Se acordă împuterniciri suplimentare Președintelui raionului Cimișlia, dlui Mihail 

Olărescu, pe perioada exercitării mandatului, privind delegarea funcţionarilor de 

demnitate publică şi funcţionarilor publici din cadrul Consiliului raional Cimișlia, precum 

și a se delega pe sine însuși, prin act administrativ, peste hotarele ţării, în caz de 

necesitate. 

 

2. Împuternicirile acordate conform pct.1 al prezentei decizii se extind asupra delegării 

salariaților pentru îndeplinirea unor misiuni provizorii, incusiv cele prevăzute în pct.4 al 

Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 05.01.2012. 

 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Președintelui raionului Cimișlia, dlui 

Mihail Olărescu. 

 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a Consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Președintele ședinței      ______________ 

Secretarul consiliului     Vasile SPÎNU 

 
Coordonat:  

Mihail Olărescu, Președintele raionului     ____________ 

 

Avizat:  

Vasile Spînu, Secretarul Consiliului raional   ____________ 

 

Elaborat:  

Casap Anatolie, Șef-interimar, Secția administrație publică ____________ 

http://www.raioncimislia.md/


NOTĂ CONCEPTUALĂ 

/asupra proiectului de decizie/ 

Privind acordarea unor împuterniciri 

suplimentare președintelui raionului Cimișlia 

 
În conformitate cu prevederile punctului 9 a Regulamentului cu privire la delegarea 

salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 10 din 05.01.2012, “Delegarea în străinătate a conducătorilor autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a funcţionarilor publici din cadrul acestora se efectuează în baza 

deciziei consiliului autorităţii respective.” 

 

Totodată, în virtutea prevederilor 53 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, “Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică 

executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de 

consiliul raional.” 

 

Astfel, ținînd cont de caracterul imprevizibil al necesităților de delegare a unor 

funcționari publici și de demnitate publică peste hotarele țării pentru realizarea unor lucrări şi 

servicii de interes public, promovarea culturii, sportului, turismului și alte necesități stringent ale 

Consiliului raional Cimișlia, deasemenea ținînd cont de specificul convocării ședințelor 

Consiliului raional Cimișlia, se propune aprobarea prezentului proiect de decizie prin care se vor 

acorda împuterniciri suplimentare Președintelui raionului Cimișlia, dlui Mihail Olărescu, în afară 

de cele prevăzute în art.53 alin.(1) a Legii 436/2006 privind administrația publică locală, pe 

perioada exercitării mandatului, privind delegarea funcţionarilor de demnitate publică şi 

funcţionarilor publici din cadrul Consiliului raional Cimișlia, precum și a se delega pe sine 

însuși, prin act administrativ, peste hotarele ţării, în caz de necessitate, călăuzindu-se de 

prevederile Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 05.01.2012. 

 

Ținînd cont de considerațiunile invocate, se propune spre aprobare proiectul de decizie în 

sensul formulat. 

 

Anatolie CASAP 

Șef-interimar Secția administrație publică 
 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

