
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIT]L RAIONAL CIM I$LIA

PROIECT
D E C tZtE N: e6 rtr?

din y'o d k" 2O2O

cu privire la numirea in funcfie de director al Azilului de bltrini qi invalizi
din raionul CimiSlia

in conformitate cu:
' art. 4 alin.(3) din Legea nr.43512006 privind descentral izatea administrativd;
- aft' 43 alin.(1) lit.n) din Legea nr.43612006 privind administralia publica locala;
- pct.13 din Hot[r6rea Guvemului 1500l2OO4 pentru aprobarea Regulamentului - tip cu

privire la func{iortarea Azilului pentru persoane in viistl gi persoane cu dizabilitali;
- artj4 alin.(2), art.55 alin.( I ) lit.(i), 260 din Codul Muncii al Republicii Moldova;
- Decizia consiliului raional nr.02lOl din l0 mai 2006 cu privire fa aprobarea

Regulamentului de func{ionare a Azilului de bltrini gi invalizi din iaionul Cimiglia;
- Decizia consiliului raional nr.04l14 din 30 iunie 2020 cu privire la incetarea raportului

de serviciu cu dl Ghenciu Tudor;
- Procesul verbal nr.3 din 24 noiembrie2O2O al qedinlei Comisiei de concurs pentru

ocuparea funcliei vacante de Director al Azilului de bdtrfni qi invalizi din raionul
Cimiglia;

lntru asigurarel bunei function[r'i a Azilului de bltrini gi invalizi din raionul Cimiglia,
Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

l. Se numeEte dna Jucovscaia polina in func(ia de Director al
invalizi din raionul cimiglia din data de r4 decembrie 2020,
ani.

2. Se imputerniceqte preqedintele raionului, Mihail ol[rescu, s[ inchee, in
conformitate cu.legislafla in vigoare, din numele Consiliului raional Cimiglia,
contractul individual de munc[ cu directorul desemnat

3. Controlul executlrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ollrescu, preqedintele
raionului.

4. Prezenta decizie se publicl in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunogtin{6:

- Azilului de b[trini gi invalizi din raionul Cimiqlia;
- Persoanei nominalizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional CimiElia wrvrv.raiorrc.imislia.mcl.
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Prin cererea depusd, dl Ghenciu Tudor a solicitat din proprie iniliativl incetarea
raporfurilor de serviciu. Astfel, prin decizia consiliului raional ,rr.O4ll4 din 30 iunie 2O2O
cu privire la incetarea rapoltului de serviciu cu dl Ghenciu Tudor, a fost anunfat[ vacante
fuirc{ia de director al Azilului de bdtr?ni qi invalizi din raionul Cimiqlia din 5 iulie curent.

La data de 24.11 .2020 s-a desfEqurat concursul, la cale s-au prezentat tofi candidafii
admigi la prima etap6. Examinind media aritmetici a notelor finale oblinute la proba scrisl
qi interviu, comisia a stabilit acumularea de citre dna Jucovscaia Polina a unei note finale
necesare promov5rii concursului, astfel fiind consideratl invingdtoare a concursului.

Conform afi' 54 alin.(2) din Codul Muncii al Republicii Moldova ,,contractul
individual de muncd poate fi incheiat pe o duratl determinati, ce nu dep6qeqte 5 ani,', in
confonnitate cu art.43 alin.(l) lit.(n) din Legea privind admilistralia publicl locald
nr.43612006 " Consiliul raional numegte, pebazitde concurs desfigurat ionfor* legislaliei
in vigoare, secretalul consiliului raional gi conducdtorii instituliilor gi subdiviziunilor din
subordine".

la proiectul
cu privire la numirea in

Avind in vedere rezultatele concursului, propunem consiliului
deciziei cu privire la desemnarea dnei Jucovscaia polina in funclia de
de bitrini qi invalizi din raionul cimiglia, din data de l4 decembrie, pe
ani.

Specialist principal,
aparatul preEedintelui 0// f-";4 Mariana Vasluian


