
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
D E C I Z I E  Nr.  £>£ !$ _
din £>_ 2020

cu privire la numirea în funcţie publică

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) lit. n) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;
- art.27, art.42 alin.(51) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public;

Ţinând cont că dl Tocaru Vasile îndeplineşte condiţiile de ocupare a funcţiei publice 
stipulate în art.27 cu excepţia alin. (1) lit. d) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, Consiliul raional Cimişlia

DECIDE:

1. Se numeşte dl Tocaru Vasile în funcţia de şef al Direcţiei Dezvoltare Teritorială, 
din data de 27.01.2021, pentru un termen de 5 ani.

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, preşedintele 
raionului.

3. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:

- Persoanei nominalizate,
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează: 
Secretarul consiliului

Coordonat:

Preşedintele raionului

Avizat de:

Secretarul consiliului 

Şef interimar, SAP

Proiect elaborat de:

Specialist principal, aparatul preşedintelui

http://www.raioncimislia.md


Notă informativă
la proiectul de decizie nr. din___________2020

“cu privire la numirea în funcţie publică

Proiectul de decizie a fost elaborat în legătură cu necesitatea de serviciu, cît şi 
pentru organizarea şi asigurarea funcţionalităţii Direcţiei Dezvoltare Teritorială, fiind 
corelat cu prevederile actelor normative cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv 
la subiectul vizat.

în baza prevederilor art. 42 alin. (5 *) din Legii 158/2008, la expirarea termenului de 
5 ani prevăzut la alin. (5), funcţionarul public poate fi numit, la decizia persoanei/organului 
care are competenţă legală de numire în funcţie, pe perioade determinate în funcţie 
echivalentă sau în funcţie de nivel inferior, primind pensia şi salariul conform legislaţiei.

Astfel, dat fiind faptul că dl Tocaru Vasile, se manifestă ca un lider puternic, o 
persoană de încredere, care face faţă atribuţiilor profesionale cu succes şi deplină 
seriozitate, având o experienţă vastă în domeniul vizat şi îndeplineşte condiţiile art.27 
alin.(l) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 
la fel, se propune Consiliului raional Cimişlia aprobarea prezentului proiect de decizie în 
sensul formulat, ca efect al căruia, va avea loc numirea dlui Tocaru Vasile în funcţia de 
şef, Direcţia Dezvoltare Teritorială, pentru un termen de 5 ani.

Specialist principal, 
aparatul preşedintelui Mariana Vasluian


