
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

 D E C I Z I E         
 

PROIECT 

Din 21 iulie  2017 nr.03/20 

 
 

Privind numirea în funcție a dlui Casap Anatolie 

  
 

        În conformitate cu prevederile art.43 (1) din  Legea nr. 436 – XVI din 

28.12.2006 administraţia publică  locală, art.28 (1) lit.b), 33 (7), 44 (2) lit.a), 45 (4) 

din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Consiliul 

Raional Cimişlia,  

 

                                                     DECIDE: 

 

1.  Se numeşte, prin promovare, dl. Casap Anatolie în funcţia de şef al Secției 

Administrație Publică a Consiliului raional. 

 

2. Se conferă dlui Casap Anatolie  gradul de calificare consilier de stat de clasa 

a III-a.  

 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a 

Consiliului raional Cimișlia, www.raioncimislia.md.   

 
 

 

   Preşedintele Şedinţei                                                         ___________ 

 

  Secretarul  Consiliului                                                       Vasile Spînu                                   

 
 
Coordonat:  

Președintele raionului                                                                       Mihail Olărescu 

Avizat: 

Secretarul consiliului        Vasile Spînu 

Elaborat:  
Specialist principal, aparatul președintelui      Elena Arama 



Notă informativă 

la proiectul de decizie 

Privind numirea în funcție a dlui Casap Anatolie 

 

 

La data de 31.03.2017 prin decizia Consiliului raional nr.01/07 funcţia de şef 

al Secției Administrație Publică a fost declarată vacantă. Conform prevederilor 

art.28 din Legea nr.158 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, ocuparea funcţiei publice vacante se face prin: a) concurs; b) promovare; 

c) transfer; d) detaşare. 

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a 

funcţiei publice prin promovare şi transfer.  

În acest context se propune a fi numit în funcția de şef al Secției Administrație 

Publică prin promovare dl Casap Anatolie, Specialist principal, al Secției 

administrație publică, care la moment, exercită interimatul funcției de Șef al Secției 

Administrație Publică. 

Dl Casap Anatolie deţine studii superioare juridice, fiind licențiat în drept, 

cunoaşte bine domeniul de specialitate şi deţine aptitudinile necesare pentru 

ocuparea funcţiei date. 

Avînd în vedere aspectele sus menționate și ținînd cont de faptul că Casap 

Anatolie a obținut calificativul foarte bine la ultimele două evaluări ale 

performanțelor profesionale se propune numirea, prin promovare a dlui Casap 

Anatolie în funcția de șef al secției administrație publică. 

 

 

Secretarul consiliului 

Vasile SPÎNU 
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