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proiect

DECIZIANT.l/
din27 ianuarie2022

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional
nr.l 0 120 din 10.12.2021

temeiul prevederilor art.43 alin (2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administralia publicd loca16, art.l0, 118-126 Codul Administrativ nr.11612018,, Notificdrii Oficiului
Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.l304lOT-49 din 14.01 .2022 "Cu privire la modificarea deciziei
nr.l0l20 din 10. 12.2021 "Cu privire la demisie" Consiliul Raional

DECIDE:

1. Se modificd Decizia Consiliului Raional nr.l0l20 din10.12.202l "Cuprivire la demisie" dupd cum
trmeazd
1.1 in punctul 4 dup6 cuvintele "Complexul sportiv raional Orhei" se completeazd,cu textul "s6

instituie comisia de concurs') '

1.2 se suplimenteazd,cu punctul 5l care vaavea urmdtorul text " Se imputernicegte preqedintele
raionului sE semneze contractul individual de muncd"
2. PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria Orhei

in termen de 30 zile de la publicare in condiliile Codului Administrativ.
3. Secretarul Consiliului raional dl.Serghei Caraman, comisia consultativ6 de specialitate administratie

publice gi drept (pregedinte dna S.Ulanova), vor asigura controlul executdrii prezentei Decizii.

qedintei

Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: Jurcanu - pregedintele raionului
- vicepregedintele raionului

Yizati Consiliului Raional
M.Batrincea - get Serviciul Juridic

Elaborat:



NOTA INFORMATIVA

la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 10/20 din l0
decembrie 2020,,Cu privire la demisie".

l. Denumirea autorului gi duptr caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului raional

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie gi finalittrfile urmtrrite
Proiectul de decizie fost elaborat in temeiul prevederilor:
Art. 43 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publictr locald,

art'10 118-126 Codul Administrativ nr.11612018, in urma examinf,rii Notificirii Oficiului Teritorial
Orhei al Cancelariei de Stat nr.l30 4lOT-49 din 14.0l.2}22"Ctprivire la modificarea deciziei nr. i0/20
din 10.12.2021 "Cu privire la demisie"

3. Principalele prevederi ale proiectului Ei evidenfierea elementelor noi
Proiectul deciziei, prevede modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 10/20 din l0 decembrie

2022, ,,Cu pivire la demisie" dup[ cum urmeazd:
) in punctul 4 dupd cuvintele "complexul sportiv raional orhei" se completeaz6 cu textul ,,sd

instituie comisia de concurs"
) se suplimenteazl cu punctul 5l care va avea urmdtorul text " Se imputemiceqte preqedintele

raionului sd semneze contractul individual de muncd"
4. Fundamentarea economico financiartr
Implementarea proiectului de decizie " Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.

10i20 din 10 decembrie 2020,,cu privire la demisie" nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative Ei presupune modificarea
Deciziei Consiliului raional ru. 10i20 din 10 decembrie 2020,,Cu privire la demisie,,

6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
In baza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional nr. 10120 din 10 decembrie 2020,,Cu privire la demisie,,,
raionului, Secretarul Consiliului Raional, Serviciul juridic.

In scopul respectarii prevederilor Legli nr.239 din 13 noi
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a

'a fost avizat de Pregedintele

embrie 2013 privind transparenla
Consiliului raional www.or.md la

directoriul Transparenyd decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice
In temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2Ol7 ct privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre Serviciul juridic. Structura gi conlinutul
actului corespunde normelor de tehnictr legislativd.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative
de specialitate qi aprobare in cadrul gedinlei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman



REPIJBLICA MOLDOVA
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DECIZIANT.l0/20
din 10 decembrie 2021

in temeiul art.L), tl8-126Cod administrativ nr.11612018,art.43alin.(2) din Legea nr.43612006p1i'':9 administralia publica locald, art 4 alin.(2) ain ieg"a nr.43512006 privind descentralizareaadministrativa; yt. 7 (3) din Legea m. 24612017 cu priviretla intreprinder"u'a. stat qi intreprindereamunicipald, art'85 alin. (41), 265 Codul Muncii gi in baza cererii personale al administratorului iM"Complexul raional sportiv Orhei,', Consiliul Raional,

DECIDE:

1' Se ia act de cererea dlui Dumitru Buhaniuc privind demisia din funclia de Administrator al iu" Complexul spoftiv raional Orhei',,
2' lf o3*lt*neaz.d" din funclia de Administrator a1 iM " Complexul sportiv raional orhei,, dll)umrtru Buhaniuc din data de 10 decembne2027;
3' Se declard vacantd funclia de Administrator al iM." Complexul sportiv raional Orhei,,4' Se imputreniceqte preqedintele raionului prin act adminislativ sa aprobe anunJul qi informatiacuprivire la desfEqurarea concursului de ocupare a funcliei de Administrator al iM i Complexul
- sportiv raional orhei" qi sd nominalizer. .o*iriu J. prlaur. - primire a bunurilor materiale5' Se numegte dl.Tabarcea Avelin in funclia de administrator interim; ;i iM ,. Complexul sportiv

:1'","{ 9'h9i.'ne 
0'25 unitS}i din 1 1 decembrie 2021 pin| laorganizarea concursului qi numirea

noului administrator.
6' P^':,:"lu Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria

9*:l,T 1:'*." de 30 zile de la comunicare persoanelor vizate in condiliile Codulgiqdmrnrcfro+rrr.
gsr^arairJ Lr u Ll v 1

7 ' Vicepreqedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativ[ de specialitate
administraJiepublia gi drept (pregedinte dna Svetlana Ulanova), ,o, urig*u controlul executarii
prezentei decizii.

Cu privire la demisie

Preqedintele gedinlei,

Secretarul Consiliului Raional

Evgheni Pisov

Serghei Caraman
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