
REPUBLICA MOLDOVA PECnYEJIHKA MOJI/ţOBA

CONSILIUL RAIONAL  
LEOVA PAHOHHblM  COBET JIEOBA

Proiect

din 14.10.2021
DECIZIA nr. 7.8

or.Leova

“Cu privire la instituirea comisiei 
de concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de conducere”

în-.temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 “privind administraţia publică 
locală”, pct.48 lit.a) şi pct.54 alin.(4) a Regulamentului “Cu privire la ocuparea funcţiei publice 
vacante prin concurs” aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din
11.03.2009 “privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr,158-XVI din 04.07.2008 “cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, capitolul VI Procedeele tehnice 
Aplicabile Actelor Normative Secţiunea 2 Abrogarea actului normativ al Legii nr. 100 din 
22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, Consiliul raional Leova,

DECIDE

I. Se instituie componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de conducere în următoarea componenţa:
1. Priţcan Nicolae, preşedintele comisiei, preşedintele raionului
2. Cazan Larisa, secretarul comisiei, şef Serviciu resurse umane în cadrul aparatului 

preşedintelui
Membrii comisiei:
3. Cajuc Nicolae, consilier
4. Şcheau Victoria, consilier
5. Dubceac Maria, şef Direcţia Finanţe
6. Ceoric Roxana, specialist principal în cadrul aparatului preşedintelui
7. Copoţ Elena, secretarul Consiliului raional 
Membrii supleanţi:
1. Vacarenco Elena, şef Serviciu Administraţie Publică
2. Trandafir Andrei, consilier

II. La solicitarea preşedintelui raionului la şedinţele comisiei de concurs pentru selectarea 
candidaţilor la funcţiile de conducere vacante va fi invitat şi un reprezentant al 
autorităţii publice centrale de specialitate.

III. Se stabileşte, că în caz de eliberare din funcţie a unui membru din comisie, atribuţiile 
acestuia vor fi exercitate de persoana nou desemnată în funcţia respectivă, fără a fi 
adoptată o nouă decizie.

IV. Se abrogă integral Decizia Consiliului raional Leova nr.2.16 din 19.12.2019 “Cu 
privire la instituirea comisei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 
conducere”.

V. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dnul 
Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei Consiliului raional

Contrasemnează 
Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie “Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de conducere”

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului 
Elaborarea proiectului de decizie “Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de conducere” a fost cauzat din imposibilitatea desfăşurării concursului pentru 
ocuparea funcţiei de conducere de şef DEDTAI din motivul lipsei preşedintelui comisiei precedente, 
vicepreşedintele raionului.
Iniţiatorul proiectului de decizie este preşedintele raionului, dl Nicolae PRIŢCAN şi autorul 
proiectului de decizie este şef Serviciu Resurse Umane din cadrul aparatului preşedintele raionului, 
dna Cazan Larisa.

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în vigoare 
Elaborarea prezentului proiect de decizie este reglementat de prevederile Legii nr.158 din
04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Regulamentul “Cu privire 
la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs”aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr.201 din 11.03.2009 “privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr,158-XVl din
04.07.2008 “cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, capitolul VI Procedeele
tehnice Aplicabile Actelor Normative Secţiunea 2 Abrogarea actului normativ al Legii nr.100 din 
22.12,2017 “Cu privire la actele normative”.______________________________________________

3. Scopul şi obiectivele proiectului
Proiectul de Decizie urmăreşte scopul de a fi constituită comisia dată pentru funcţiile publice de 
conducere de şef direcţii din subordinea Consiliului raional.

4. Estimarea riscurilor legate de Implementarea acestui proiect__________________________
Riscuri estimate nu su n t.
5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 
normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului

Proiectul de decizie “Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de conducere”, nu contravine actelor normative în vigoare şi necesită abrogarea 
unei decizii aprobate de Consiliul Raional Leova pentru o claritate în acţiune.


