
REPTIBLICA MOLDOVA
CONSILIT]L RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E C lZlF, Nr.26 tfu!
din /o 2wm6,22020

cu privire la graficul concediului persoanelor cu

func{ii de demnitate publicl qi a func{ionarilor publici de conducere
din subordinea consiliului raional, pentru anul 2021

in conformitate cu:

- an.4 alin.(3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativ[;
- afi. 43 alin.(2), art. 82 alin,(2) din Legea ru*.43612006 privrnd administralia publica

local6;
- art.43 alin.(l) din Legea nr.158i2008 cu privire la funclia public[ gi statutul
fun c1i on arului publ ic ;

- art.l5 alin.(1), (3) din Legea m.l99l20l0 cu privire la statutul persoanelor cu func{ii de

demnitate public[;
- art.112 alin.( 1), art.1l6 alin.(l) din Codul Muncii al Republicii Moldova;

intru asigurarea bunei funcfion[ri a adrninistra(iei publice raionale gi subdiviziunilor
din subordinea consiliului raional, Consiliul raional Cimiglia

DECIDE:

1. Se aprobd graficul concediului de odihn[ anual, pentru anul2021, a pregedintelui

raionului, vecepregedin{ilor raionului, secretarului consiliului raional, gefilor de

direclii gi seclii din subordinea Consiliului raional Cimiqlia, conform anexei.

2. Personalul specificat in pct. I din prezenta decizie, va beneficia de concediul de

odihna anual, in conformitate cu graficul aprobat.

3. Prezenta decizie intr[ in vigoare de la 01 ianuarie 2021 gi este valabil[ pe parcursul

anului.

4. Controlul executlrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ollrescu, pregedintele

raionului.

5. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la

cuno$tinte:

- Persoanelor vizate;

- Prin publicare pe pagina oficiali a Consiliului raional Cimiqlia

rvrvw. rai on cirn i s I ia. nrd.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneazd:

Secretarul consliului Gheorghe Netedu
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Coordonat:

Pregedintele raionului

Avizat de:

Secretarul consiliului

$ef interirnar. SAP

Proiect elaborat de:

Specialist principal, aparatul preqedintelui
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Mihail Olirescu

Gheorghc Netedu

Tantara Ciubotaru

Mariana Vasluian

Anexa

la decizia consiliului raional

r1r. din

Graficul concediului persoanelor cu

funcfii de demnitate publicl qi a funcfionarilor publici de conducere
din subordinea consiliului raional, pentru anul202l

Secretarul consliului Gheorghe Netedu

Nr.
d/o

Numele/Prenumele Func{ia Perioada

1 Oldrescu Mihail Pre gedintele raionului ianuarie, august

2. G'osu Ghenadie Vicepre$edinte al raionului august-septembrie

J. Jucovscaia Polina Vicepresedinte al raionului octombrie

4. Netedu Gheorshe Secretarul consiliului raional iulie-august

5. R[ileanu Natalia $ef, Direcfia Economie gi

Atragerea lnvestitiilor
iunie, octornbrie

6. Zamfrov Vladimir $ef, Direcfia Agricultura qi

lndustri e Prelucrlatore
august-septembrie

7. Tocaru Vasile $ef, Direclia Dezvoltare

TeritorialI
lanuane

8. Gor:ban Olga $ef, Direc{ia Finante aprilie,iulie,

septembrie,decembrie

9. Motroi Mihail $ef, Directia Asisten{a Sociala gi

Protectie a Familiei
august-septembrie

10. Cojocaru Iulia $ef, Secfia

Sport

Culturl, Tineret Ei iulie

ll. Garaba Gabriela $ef interimar, Direc{ia Inv6[6mint
General

iulie-august



Notd informativd

la proiectul de decizie nr.fuEy'din -/4 " 2020

"cu privire la graficul concediului perso{ne[o, cu funcfii
de demnitate publicl gi a funcfionarilor publici de conducere

din subordinea consiliului raional, pentru anul2021"

Necesitatea elabordrii gi adoptirii proiectului de decizie este condifionat[ de

asigurarea bunei funcfionlri a autoritd{ii administrafiei publice gi a subdiviziunilor din
subordinea consiliului raional.

in conformitate cu art.15 alin.(l) din Legea nr.19912010 cu privire la statutul
persoanelor cu functii de demnitate public6, persoanele care defin funcfii de demnitate
public6, au dreptul la concediu de odihnd anual, in condifiile legislaliei in vigoare.
Acestora Ii se acordi un concediu de odihnl anual pl6tit, cu o duratd de 35 de zile
calendaristice.

La fel, conform u1.43 alin.(1) din Legea nr.158/2008 cu privire la func{ia publica
gi statutul func(ionarului public, prevede cI func{ionarului public i se acord[ un concediu
de odihna anual, platit, cu o durata de 35 de zile calendaristice, fEri a se lua in calcul
zilele de sdrbatoare nelucr[toare.

Concediile pot fi acordate integral sau divizate, cu condifa ca una dintre pd(i s[
nu fie mai micd de 14 zile calendaristice.

Conform art.82 alin.(2) din Legea nr.43612006 privind administralia publica
1ocal6, concediul de odihna anual se acordl conform programlrii aprobate de consiliul
raional.

Ca urmare acelor expuse, se propune Consiliului raional Cimiqlia, aprobarea
prezentului proiect de decizie in sensul formulat, ca efect al cdruia, va avea loc aprobarea

concediului persoanelor de demnitate publicl gi functionarilor publici de conducere,
pentru anul2021.

Specialist principal,
aparatul preqedintelui 0//tf-""{ Mariana Vasluian


