
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
D E C I Z I E  Nr.^£ / ^ /

din ^  1

cu privire la demisie

în confonnitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) lit. n), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
- art. 61 lit. d), art. 65 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public;
- Dispariţia preşedintelui nr. 150-p din 27 iulie 2021 cu privire la demisie;

Având în vedere cererea de demisie a dnei Natalia Răileanu, şef, Direcţia Economie şi 
Atragerea Investiţiilor, Consiliul raional Cimişlia

1. Se ia act de cererea de demisie a dnei Natalia Răileanu, şef, Direcţia Economie şi 
Atragerea Investiţiilor, din proprie iniţiativă.

2. Se eliberează dna Natalia Răileanu din funcţia de şef, Direcţia Economie şi Atragerea 
Investiţiilor, începând cu data de 31.07.2021.

3. Se declară vacantă funcţia de şef, Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor.
4. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Mihail Olărescu să anunţe şi să desfăşoare, 

în condiţiile legii, concursul pentru selectarea candidatului la funcţia de şef, Direcţia 
Economie şi Atragerea Investiţiilor.

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

6. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă:
- Vicepreşedintelui raionului, dnei Tatiana Aramă;
- Direcţiei Economie şi Atragerea Investiţiilor;
- Persoanei vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia wvvvv.raioncimisiia.md.

Preşedintele şedinţei _______________

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

D E C I D E :

Coordonat:

Preşedintele raionului Mihail Olărescu



Avizat:

Secretarul consiliului

Specialist principal. Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

Şef, Secţia Administraţie Publică

Gheorghe Netedu 

Viorica Ciuntu

Mariana Vasluian

Notă informativă
la proiectul de decizie nr.flftlo / din 2021

cu privire Ia demisie

Prin cererea depusă, dna Natalia Răileanu a solicitat din proprie iniţiativă încetarea 
raporturilor de serviciu începând cu data de 31.07.2021.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, "Funcţionarul public poate 
Încetc0raporturile de serviciu prin demisie comuni cală în scris persoanei'organului care 
are competenţa legală de numire în funcţie Potrivit art. 65 alin. (2) ”Demisia nu va
fi motivată şi va produce efecte după 14 zile calendaristice de la comunicare" .

Având în vedere că, prin Dispoziţia preşedintelui nr. 150-p din 27 iulie 2021 cu 
privire la demisie dna Natalia Răileanu a fost eliberată din proprie iniţiativă, cu achitarea 
definitivă în conformitate cu actele normative în vigoare, se propune Consiliului Raional 
Cimişlia adoptarea prezentului proiect de decizie.

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional proiectul de decizie dat a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
Raional Cimişlia www.raioticimislia.md.

Şef, Secţie Administraţie Publică

http://www.raioticimi

