
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT
DECIZIE Nr.
din РЛ/ 2022

cu privire la graficul concediului persoanelor 
cu funcții de demnitate publică și a conducătorilor unităților bugetare 

din subordinea consiliului raional, pentru anul 2023

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (2), 82 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- art. 43 alin. (1). (2) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 
funcționarului public;
- art. 15 alin. (1), (3) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de 
demnitate publică;
- art. 112 alin. (1). art. 116 alin. (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova;
- Decizia consiliului raional nr. 7/12 din 20.12.2019 cu privire la întreprinderea Municipală 
„Centrul Stomatologic raional Cimișlia”;

Decizia consiliului raional nr. 02/01 din 10.05.2006 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de funcționare a Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia;

întru asigurarea bunei funcționări a autorității administrației publice și subdiviziunilor 
din subordinea consiliului raional. Consiliul raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se aprobă graficul concediului de odihnă anual, pentru anul 2023, a persoanelor cu 
funcții de demnitate publică și a conducătorilor unităților bugetare din subordinea 
consiliului raional, conform anexei.

2. Personalul specificat în pct. 1 din prezenta decizie, va beneficia de concediul de 
odihnă anual, în conformitate cu graficul aprobat.

3. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2023 și este valabilă pe parcursul 
anului.

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dini Mihail Olărescu. președintele 
raionului.

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:

persoanelor nominalizate;
prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

www. ra i on c i m i s 1 i a. m d.
------------------------------------------------------------------------------------------- ' 4; -'.,r-л •

Președintele ședinței 4 ,4



Contrasemnează:
Secretarul consiliului

Coordonat:

Președintele raionului

Avizat de:

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Serviciul Juridic

Proiect elaborat de:

Specialist principal, aparatul președintelui

Gheorghe Netedu

Mihail Olărescu

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian 

Ghenadie Grosu

Elena Arama



Notă informativă
la proiectul de decizie nr. /^^din Cd. /d- 2022

cu privire la graficul concediului persoanelor
cu funcții de demnitate publică și a conducătorilor unităților bugetare 

din subordinea consiliului raional, pentru anul 2023

în conformitate cu art. 15 alin.(l) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la 
statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, persoanele care dețin funcții de 
demnitate publică, au dreptul la concediu de odihnă anual, în condițiile legislației în 
vigoare. Acestora li se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile 
calendaristice.

Conform art. 82 alin.(2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 
concediul de odihnă anual al președintelui raionului și a vicepreședinților raionului se 
acordă conform programării aprobate de consiliul respectiv.

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 
stabilește la art. 43 faptul că funcționarului public i se acordă un concediu de odihnă anual, 
plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, durata concediului de odihnă anual plătit se 
mărește cu 3. 5 și 7 zile calendaristice în cazul în care vechimea în serviciul public 
depășește 5. 10 și respectiv. 15 ani.

Consiliul raional numește în funcție și aprobă graficul concediilor pentru Directorul 
Azilului de Bătrâni și Invalizi și pentru Administratorul întreprinderii Municipale „Centrul 
Stomatologic Raional Cimișlia”.

Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, 
de comun acord cu salariații, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de sfârșitul fiecărui an 
calendaristic. Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atât pentru 
angajator, cit și pentru salariat.

Astfel, pentru asigurarea bunei funcționări a autorității administrației publice și a 
subdiviziunilor din subordinea consiliului raional, se propune aprobarea programării 
concediilor persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, a președintelui raionului și 
vicepreședinților raionului, secretarului consiliului, a funcționarilor publici de conducere 
și a conducătorilor Azilului de Bătrâni și Invalizi și a întreprinderii Municipale „Centrul 
Stomatologic Raional Cimișlia" pentru anul 2023.

Specialist principal, 
a pa ra tu I p reșed in tel u i Elena Arama



Anexa 
la decizia Consiliului raional 
nr.___ din

cu privire la graficul concediului persoanelor
cu funcții de demnitate publică și a conducătorilor unităților bugetare 

din subordinea consiliului raional, pentru anul 2023

Nr. 
d/o

Numele/Prenumele Funcția Perioada

1. Olărescu Mihail Președintele raionului ianuarie; august

2. Aramă Tatiana Vicepreședinte al raionului ianuarie ; iunie

3. Torgai Vadim Vicepreședinte al raionului iulie; decembrie

4. Netedu Gheorghe Secretarul consiliului raional iulie; august

5. Sidor Vasile Șef, Direcția Economie și 
Atragerea Investițiilor

mai; octombrie

6. Zamfirov Vladimir Șef, Direcția Agricultură și 
Industrie Prelucrătoare

mai; iunie

7. Tocaru Vasile Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială ianuarie

8. Racilă Olesea Șef, Direcția Finanțe aprilie; iunie

9. Motroi Mihail Sef, Direcția Asistentă Socială si 
Protecție a Familiei

septembrie

10. Cojocaru lulia Șef, Secția Cultură, Tineret și Sport iulie

11. Surdu Vasile Șef, Direcția Învățămînt General iunie; iulie

12. Jucovscaia Polina Director, Azilul de Bătrâni și 
Invalizi

octombrie

13. Olărescu Nina Administrator- interimar, 
întreprinderea Municipală „Centrul 
Stomatologic Raional Cimișlia”

iunie

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu


