
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA PAMOHHbIM COBET JIEOBA
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Proiect

DECIZIA nr. 7.9
din 14.10.2021 or.Leova

“Cu privire la împuternicirea unui funcţionar public de a 
exercita atribuţiile de funcţie ale secretarului Consiliului 
raional Leova pe perioada absenţei motivate”

în temeiul art.43 alin.(2), art.38 alin.(5) al Legii nr.436 din 28.12.2006 “privind administraţia 
publică locală ”, art.24 al Legii nr.270 din 23.11.2018 “privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar”, în scopul asigurării bunei activităţi şi desfăşurării şedinţelor consiliului raional, 
reglementării activităţii viabile a consiliului raional şi a subdiviziunilor acestuia, Consiliul raional 
Leova,

1. Se împuterniceşte dna Vacarenco Elena, şeful Serviciului Administraţie Publică în cadrul 
aparatului preşedintelui raionului, să exercite atribuţiile secretarului Consiliului raional pe 
perioada funcţiei publice temporar absente (concediu de odihnă, concediu neplătit, concediu 
medical).

2. Se stabileşte dnei Vacarenco Elena, şeful Serviciului Administraţie Publică 
pentru îndeplinea obligaţiilor de funcţie a secretarului Consiliului raional pe perioada
concediului medical şi/sau concediu neplătit, spor în mărime d e ___% din salariul de funcţie,
treapta de salarizare - 1 , clasa de salarizare - 95, coeficientul de salarizare -  7,14.
Cuantumul suplimentului constituie - _____ lei.

3. Contabilul şef din cadrul aparatului preşedintelui, dna Elena Screlea, va calcula şi achita 
suplimentul în conformitate cu legislaţia în \figoare.

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

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

DECIDE:

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

Roxana Ceoric



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie “Cu privire la împuternicirea unui funcţionar public de a exercita 
atribuţiile de funcţie ale secretarului consiliului raional Leova pe perioda absenţei motivate”

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului
Elaborarea proiectului de decizie “Cu privire la împuternicirea unui funcţionar public de a 
exercita atribuţiile de funcţie ale secretarului consiliului raional Leova pe perioda absenţei 
motivate” reiese din considerentele că activitatea consiliului raional, a aparatului preşedintelui 
precum şi a subdiviziunilor consiliului raional nu pot suferi amânarea din cauza absenţei motivate 
a secretarului consiliului raional.
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 art. 38 alin. (5) al Legii 
nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 24 al Legii nr. 270 din 23.11.2018 
privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar.___________________________________

3. Scopul şi obiectivele proiectului
Proiectul de decizie urmăreşte scopul de fi delegate atribuţiile de funcţie pe perioada absenţei 
temporare a secretarul consiliului raional conform legislaţiei în vigoare, precum şi pentru asigurarea 
unei bunei activităţi şi a desfăşurării şedinţelor Consiliului raional precum şi a activităţii 
subdiviziunilor acestuia.

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect
Riscuri estimate nu sunt

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 împuternicirea unui funcţionar public de a exercita 
atribuţiile de funcţie ale secretarului consiliului raional Leova pe perioda absenţei motivate”
nu contravine actelor normative în vigoare şi nu necesită abrogarea unor acte administrative sau 
decizii aprobate de Consiliul Raional Leova._____________________________________________


