
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

 
 

 D E C I Z I E  
Proiect  

  

din  22 iunie 2018                                                                                   nr.    03 /25 

 

Cu privire la încetarea raportului  

de serviciu cu dl Casap Anatolie  
 

În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.n), art.46 al Legii nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.42 (3); 49, 65 alin.(1), (3) al Legii 

nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 8 

alin.(4) al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind 

salarizarea funcţionarilor publici, luînd în considerare cererea de demisie a d-lui Casap 

Anatolie și examinînd cererea titularului privind acordarea indemnizaţiei unice pentru 

fiecare an lucrat în serviciul public Consiliul raional 

 

                                              D E C I D E: 

 

1. Se încetează raportul de serviciu a d-lui Casap Anatolie - din funcţia de șef al Secției 

administrație publică din data de 31 martie 2018, prin demisie.    
 

2. Se acordă dlui Casap Anatolie șef, Secția administrație publică indemnizaţia unică în 

proporţie de 15% din salariul de funcţie determinat conform gradului şi treptei de 

salarizare deţinute la momentul depunerii cererii în legătură cu încetarea raporturilor de 

serviciu, pentru 3 (trei) ani de activitate în serviciul public.   
 

3. Se anunţă vacantă funcţia publică de Șef al Secției administrație publică. 
 

4. Începînd cu data de 01.04.2018, pînă la data de 18 mai 2018, toate atribuţiile șefului 

Secției administrație publică se exercită prin interimat de către dna Doni Valentina, 

specialist principal al Secției administrație publică, cu remunerarea muncii conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

5. Începînd cu data de 25.06.2018, pînă la numirea în funcţia publică a șefului Secției 

administrație publică în conformitate cu prevederile legii, toate atribuţiile șefului 

Secției administrație publică se exercită prin interimat de către dl Grosu Ghenadie, 

specialist principal al Secției administrație publică, cu remunerarea muncii conform 

legislaţiei în vigoare. 

 
 

6. Contabilitatea va efectua achitarea definitivă pentru 18 zile de concediu, a 

indemnizației unice și a a ajutorului material pentru perioada efectiv lucrată a anului 

2018 dlui Casap Anatolie conform actelor legislative şi normative în vigoare. 
 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina oficială web a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 
 

Președintele ședinței 
 



Secretarul Consiliului                                                              Vasile Spînu 

 

Proiect coordonat :                                                                     I.Bivol 

Avizat  :                                                                                       V. Spînu  

                                                                                                     T.Bulat  

Elaborat  :                                                                                    E. Arama 
 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

(asupra proiectului de decizie Cu privire la încetarea raportului de serviciu 

cu dl Casap Anatolie) 

 

   Prin cererea depusă, dl Casap Anatolie a solicitat din proprie inițiativă încetarea 

raporturilor de serviciu începînd cu data de 31 martie 2018. De asemenea , titularul cererii 

a solicitat și acordarea ajutorului material și a indemnizaţiei unice pentru fiecare an lucrat 

în serviciul public, adică pentru 3 ani de muncă. 

 

    Astfel, în conformitate cu prevederile art.65 alin.(1) a Legii nr.158/2008 privind funcția 

publică și statutul funcționarului public, funcţionarul public poate înceta raporturile de 

serviciu prin demisie comunicată în scris persoanei/organului care are competenţa legală 

de numire în funcţie, cu excepţia situaţiei în care conducătorul autorităţii publice a primit 

de la Centrul Naţional Anticorupţie raportul privind rezultatele evaluării integrităţii 

instituţionale pînă la finalizarea procedurilor disciplinare. 

 

Totodată, potrivit prevederilor art.42 alin.(3) din cuprinsul aceleeași Legi, în cazul 

încetării raporturilor de serviciu, funcţionarul public, la cererea lui scrisă, depusă pînă la 

data survenirii situaţiilor menţionate, beneficiază, pentru fiecare an complet de vechime în 

serviciul public, de dreptul la o indemnizaţie unică în proporţie de 15% din salariul de 

funcţie determinat conform gradului şi treptei de salarizare deţinute la momentul depunerii 

cererii în cauză.  

 

Ca urmare a celor expuse, se propune consiliului raional Cimișlia aprobarea prezentului 

proiect de decizie în sensul formulat, ca efect al căruia, vor înceta raporturile de serviciu 

cu dl Casap Anatolie și vor fi achitate toate drepturile salariale precum și indemnizaţia 

unică în proporţie de 15% pentru 3 ani de  activitate în serviciul public. Începînd cu data 

de 01.04.2018 atribuțiile șefului Secției administrație publică au fost exercitate, prin 

interimat, de către dna Doni Valentina, specialist principal al Secției administrație publică, 

avînd în vedere că dna Doni Valentina a demisionat în data de 18 mai 2018, se propune ca  

pînă la numirea în funcţia publică a șefului Secției administrație publică în conformitate cu 

prevederile legii, toate atribuţiile șefului Secției administrație publică să fie exercitate prin 

interimat, începînd cu data de 25.06.2018, de către dl Grosu Ghenadie, specialist principal, 

Secția administrație publică, cu remunerarea muncii conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

Specialist principal,  

aparatul președintelui                                                             Arama Elena 
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