
Cu privire la numirea in functie

in temeiul prevederilor, art.43 alin. (1) lit. (n) din Legea nr.436-XVI din2g.12,2006 privind administratiapublici localS, cu modificarile qi completlrile ulterioare, u.t. :O din Legea nr. 158-XVI din04.07,200g privind
funclia public6 qi statutul functionarului public, art. l2,anexele w...1,Zgi: ai, Legea 270 din23.ll.2llgprivind
sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, art. 10, 118-126 din codul administrativ al Republicii Moldovanr' 116 din 19 iulie 2018 9i in baza Procesului-verbal nr. 3 din 30 aprilie Z02l alqedin(ei comisiei de concurs
pentru ocuparea functiei publice de conducere, consiliul Raional,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 2205g,22650,
Fax: +373 235 20662,

e-mail : consiliu. orhei@or.md hup://www.or.md

DECIZTANT.5/5 L
din 14 mai202l

proiect

DECIDE:

1' Se numeqte dl' Morarescu Iulian, in functia de gef al Direcliei Dezvoltare Teritoriald, invingdtor a
concursului pentru ocuparea funcliei publice de conducere vacante, cu incepere din date de 17 mai 2021.2' Se atribuie dlui Morarescu Iulian, qef al Direcliei Dezvoltare Teritoriala, codul func(iei A2057,treapta
de salarizare I, clasa de salarizare 90, coeficientul de salarizare 6.43.3. Se stabileqte cuantumul salariului de bazd lunar in mdrime de l0 940 lei.4' Dna Grecu Irina, specialist principal, Serviciul resurse umane, va aduce la cunogtinfa persoanei vizate,
sub semnituri, prevederile prezentei decizii.

5' Sursa de acoperire privind punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii se determina din devizul
de cheltuieli aprobat pentru anul202l, pentru Directia Dezvoltare Teritoriala.6' Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale cu drept de atac la Judec5toria Orhei, in
termen de 30 de zile de la emitere.

7 ' Vicepreqedintele raionului, dna Perfu Victor, comisia consultativd de specialitate administra{ie publicl gi
drept (preqedintele dna S. Ulanova), vor asigura controlul execut[rii prezentei Decizii.

Pregedintele

Secretarul Raional Serghei Caraman

Coordonat: Jurcanu - pregedintele raionului
.Perfu - vicepregedintele raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
Colun - gef, Direc{ia Generald Finan{e

O.Muntean- qet Serviciul financiar

/.

Elaborat:I.

M.Bitrincea - gef, Serviciul Juridic



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,rCu privire Ia numirea in funcfie"

1. Denumirea autorului qi duptr caz) a participantilor la elaborarea proiectului
Specialist principal, Serviciul resurse umane, Aparatul pregedintelui

2. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl{ile urmirite
In condiliile vacanfei funcfiei publice de conducere de gef Direc{ia Dezvoltare TeritorialI"

structuri strategicd in componenta administrativ[ de prestare a serviciilor de infrastructur[ cu menire
sociald cetdfenilor raionului, s-a impus necesitatea organizdrii qi desftquririi concursului pentru
ocuparea funcfiei publice vacante. inbaza art. 30 alin. (4) din Legea nr. 158/2008 cu privire la func{ia
publicE qi statutul funcfionarului public " Numirea in funcliile publice de conducere Si de execulie se

face prin actul administrativ emis de cdtre conducdtorul sau, dupdcaz, de orgonul colegial de conducere
al autoritdlii publice in care urmeazd sd-Si desfasoare octivitateafunclionarul public". Totodat[, in
temeiul art. 43 alin. (n) din Legea nr. 436 din 2812006 privind administralia publicl locall, Consiliul
raional realizeazd" competenta de numire a conducf,torilor institufiilor pi subdiviziunilor din subordine.
Rafionamentul elaborlrii proiectului de decizie este determinat de necesitatea bunei desldquriri a

activitdtii Direcfiei Dezvoltare TeritorialI, prin numirea in func]ie a qefului subdiviziunii.
3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenlierea elementelor noi

Proiectul deciziei prevede numirea dlui Morarescu lulian, in func{ia de qef al Direcfiei Dezvoltare
Teritorial5, invingltor al concursului pentru ocuparea funcfiei publice de conducere, cu incepere din 17

mai202l gi stabileqte salariul debaz6.
4. Fundamentarea economico-financiartr

Sursa de acoperire privind punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii se determin[ din
devizul de cheltuieli aprobat pentru anul202l, pentru Direc{ia Dezvoltare Teritorial[.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazdin sistemul actelor normative qi nu necesitdabrogarea/modificarea

altor decizii .

6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie
inbazacelor expuse gi in conformitate cuart.32 din Legea nr.l00 din22 decembrie 2017 cuprivire

la actele normative proiectul deciziei " Cu privire la numirea in func{ie" a fost avizat de preqedintele
raionului, vicepreqedintele raionului (responsabil de economie, construcfii qi agriculturf,), secretarul
Consiliului Raional, Direc{ia General[ Finan{e, geful Serviciului juridic Ai qeful Serviciului financiar din
cadrul aparatului preqedintelui raionului.

In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenfa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la
directoriul Transparenld decizionald, sec[iunea Consultdri publice ale proiectului

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din iegea nr-l00 din22 decembrie 2Ol7 cu privire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei juridice de cltre specialistul principal al aparatului pregedintelui
raionului (jurist). Structura gi con(inutul actului corespunde normelor de tehnic[ legislativ[.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
specialitate gi aprobare in cadrul gedin[ei Consiliului raional.

Specialist principal Irina Grecu

(


