
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT

DECIZIE Nr.z2///f 
din ££ ^M>Xd2022 

cu privire la numirea în funcție 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 administrația publică locală;
- art. 27. art. 42 alin. (52) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 
funcționarului public;

Ținând cont de faptul că dl Zamfirov Vladimir, șef. Direcția Agricultură și Industrie 
Prelucrătoare, a împlinit vârsta de 63 de ani și având în vedere acordul scris al dumnealui 
de a fi numit în funcția respectivă și faptul că dumnealui îndeplinește condițiile de ocupare 
a funcției publice de conducere pentru perioadă determinată, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se numește dl Zamfirov Vladimir în funcția de șef. Direcția Agricultură și Industrie 
Prelucrătoare pe o perioadă de 1 an.

2. Secția Contabilitate va efectua toate calculele și achitările salariate ce i se cuvin dlui 
Zamfirov Vladimir în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu. 
președintele raionului.

4. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință 
în copie:
- Vicepreședintelui raionului, dnei Tatiana Aramă;
- Secției Contabilitate;
- Persoanei nominalizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Coordonat:

Președintele raionului

Avizat:
Vicepreședinte al raionului

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

Specialist principal, aparatul președintelui

Mihail Olărescu

Tatiana Aramă 

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian 

Ghenadie Grosu

Elena Arama

Notă informativă
la proiectul deciziei пг./2-Х/ din 'ZA/,2022 

cu privire la numirea în funcție publică

Dl Zamfirov Vladimir a împlinit în data de 13 septembrie 2022 vîrsta de 63 de ani. 
In baza prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 
funcționarului public, la împlinirea vârstei de 63 de ani. funcționarul public de conducere 
poate fi numit, la decizia persoanei/organului care are competență legală de numire în 
funcție publică, pe perioade determinate de cel mult un an. dar care cumulativ nu vor depăși 
5 ani, din care cel mult 2 ani într-o funcție publică de conducere deținută anterior. Numirea 
în funcție se face doar cu acordul funcționarului public, dacă acesta îndeplinește condițiile 
prevăzute la art. 27. cu excepția alin. (1) lit. d) al articolului menționat.

Având în vedere performanțele profesionale ale dlui Zamfirov Vladimir și acordul 
dumnealui de a fi numit în funcția respectivă, propunem a fi numit în funcția de șef, 
Direcția Agricultură și Industrie Prelucrătoare, pe o perioadă de 1 an.

Specialist principal, 
aparatul președintelui Elena Arama



Domnului Mihail Olârescu

Președintele Raionului Cimișlia

Stimate Domnule Președinte,

Subsemnatul, Zamfirov Vladimir, șef al Direcției Agricultură și Industrie 

Prelucrătoare, în legătură cu împlinirea vârstei de 63 de ani, rog să-mi fie prelungit 

raportul de muncă și îmi exprim acordul de a fi numit funcția de șef, Direcția 

Agricultură și Industrie Prelucrătoare, conform legislației.

(dam (semnătura)
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