REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

DECIZIE nr. 9/15
din 24 decembrie 2019

or. Nisporeni

Cu privire la instituirea comisiei de concurs
pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
În conformitate cu prevederile art. 29 alin.2 lit. c) al Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public, pct.5, pct.48 lit. a), pct. 54 alin. (4),pct. 57 şi pct.59din
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 46 şi art. 53 alin. (2) din
Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional,
Decide:
1. Se instituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din subordinea
Consiliului raional, în următoarea componenţă:
Președintele comisiei:
Mărcuță Vasile, preşedinte al raionului
Secretarul comisiei:
Potînga Rodica, specialist principal, serviciul resurse umane;
Membrii comisiei:
Zmeu Sergiu – secretar interimar al Consiliului raional;
- şeful serviciului juridic;
Luța Vasile, consilier raional;
Diavor Ion, consilier raional;
Țopa Mariana, consilier raional
 un reprezentant al administraţiei publice centrale de specialitate, care coordonează
metodologic activitatea serviciului respectiv, la necesitate.
Supleanţi:
Lazăr Vera,şeful direcţiei finanţe;
Dima Valeriu, consilier raional
2. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11
martie 2009 cu durata mandatului până la alegerea noului consiliu raional.
3. În cazul demisiei unui membru al comisiei, membru al comisiei devine persoana desemnată sau
aleasă în funcţia respectivă.
4. Se abrogă decizia nr. 7/3 din 24 iulie 2015 „Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante”.
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Mărcuță, preşedinte al raionului.

Președintele ședinței
Consiliului raional

Simion Stici

Secretar interimar al
Consiliului raional

Zmeu Sergiu

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile
Mărcuță și întocmit de specialistul principal în Serviciul resurse-umane, Rodica
Potînga, persoana ce înaintează problema vizată.
_________________

Aviz
asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la instituirea comisiei de concurs
pentru ocuparea funcțiilor publice vacante”

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința
Consiliului raional pentru data de 24 decembrie curent.
Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect
juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel
superior și de același nivel cu care se află în conexiune.
Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional,
corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației
publice locale de nivelul doi.
Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual
proiectul deciziei înaintat.

Serviciul juridic

Sergiu Zmeu

