REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI
Proiect
DECIZIE nr. 3/9
din 21 mai 2020

or. Nisporeni

Cu privire la modificarea statelor de personal al Aparatului
Președintelui raionului și subdiviziunilor subordonate
Consiliului raionalaprobate prin Decizia nr.9/2 din 24 decembrie 2019
În conformitate cu art. 3 pct. (2) şi art. 43 pct. (1) lit. a) din Legea privind administrația publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 3 al Legii nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului
unic al funcţiilor publice, pct.2 lit c), pct.4, pct.1 și pct. 9 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1001
din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, Consiliul raional,
Decide:
1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de personal al Aparatului Preşedintelui raionului și
subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional aprobate prin Decizia nr.9/2 din 24 decembrie 2019
conform anexelor, cu următoarele modificări:
a) În statul de personal al Secției de cultură și turism la Centrul de Cultură şi Tineret „Luceafărul”:
Colective artistice aprobate prin anexa nr. 13 p.3.7
- se exclude – 1 unitate ”coregraf”;
- se exclude – 1 unitate ”Acompaniator”;
- se exclude – 1,75unități ”regizor de sunete”;
- se exclude – 0,75 unitate ”regizor”;
- se exclude – 0,75 unitate ”scenograf”;
- se exclude – 2unități ”conducător artistic”;
- Sintagma,,total 31.75’’= se substituie cu sintagma ,,total 24,5’’
(modificărle se anexează)
b) în statul de personal a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei aprobată prin anexa nr.7 p.4.5
-Se instituie suplimentar– 135 unități ,,asistent personal’’;
- sintagma,, total 62’’= se substituie cu sintagma ,,total 197’’
(modificările se anexează)
2.Preşedintele raionului, șefii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional vor asigura aplicarea
modificărilor statelor de personal conform legislației în vigoare.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului Vasile Mărcuță.

Preşedintele şedinţei
Consiliului raional
Secretar interimar
al Consiliului raional
Contrasemnat
Serviciuljuridic

Sergiu Zmeu

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

_________________
Aviz
asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la modificarea statelor de personal al Aparatului
Președintelui raionului și subdiviziunilor subordonate
Consiliului raional aprobate prin Decizia nr.9/2 din 24 decembrie 2019”

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința
Consiliului raional pentru data de 21 mai curent.
Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect
juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se
formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă.
Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel
superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la
subiectul vizat.
Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, corespunde
principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației publice locale de
nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul corespunzător
proiectelor de decizii.
Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual proiectul
deciziei înaintat în formularea propusă.

Serviciul juridic

Sergiu Zmeu

Anexa nr.13
la Decizia Consiliului raional nr. 3/9
din 21 mai 2020
Servicii pe lângă Secţia cultură şi turism:

3.7 Colective populare
Conducator artistic
Acompaniator
Scenograf
Regizor de montare
Corepetitor
Coreograf
Regizor de sunet
Dirijor artistic
Total

10
7,25
0,25
0,25
2,5
1,0
0,25
3,0
24,5

Anexa nr.7
la Decizia Consiliului raional nr_______
din ___________
Servicii pe lângă Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei:
Denumirea funcţiilor
4.5 Serviciul social “Asistenţă personală”
Şef serviciu
Contabil
Asistent personal
Total serviciu:

Numărul de unităţi
1
1
195
197

