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Proiect

DECIZIA nr. 4.13
din 13.05.2021 or. Leova

„Cu privire Ia asigurarea interimatului 
funcţiei publice de conducere şef DEDTAI ”

în conformitate cu art.43 alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 „Privind administraţia 
publică locală”, art.28 alin.(l) lit.(e), art.44 alin.(2) lit.e), art.49 al Legii nr.158 din 04.07.2008 
„Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, anexa nr.3 pct.71 al Legii nr.270 
din 23.11.2018 “privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, anexa nr.2 la 
Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, procesul- 
verbal nr.03 din 09.02.2021 al şedinţei grupului de lucru privind stabilirea vechimei în muncă 
şi/s-au a treptelor de salarizare a angajaţilor Consiliului Raional şi informaţia cu nr.91 -02/4-6 
din 16.02.2021 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Serviciul Statistică a 
raionului Leova, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative Secţiunea a 
2-a Abrogarea actului normativ al Legii nr. 100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, 
în legătură cu împlinirea vîrstei de 67 ani la data de 21.05.2021 şi acordul dlui Ilie Condrea, 
Consiliul raional Leova,

1. Se pune în seama dlui Ilie Condrea, asigurarea interimatului funcţiei publice de conducere 
(fpc) Şef al Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor, începând 
cu data de 22.05.2021 pînă la numirea altei persoane prin concurs.
2. Se stabileşte dlui Ilie Condrea, şef-interimar al Direcţiei Economie Dezvoltarea Teritoriului 
şi Atragerea Investiţiilor, treapta de salarizare - VI, clasa de salarizare - 96, coeficientul de 
salarizare -  7,29.
Cuantumul salariului de bază stabilit -  12400 lei
Sporul lunar pentru gradul profesional „Consilier de stat clasa I” - 375 Iei
3. Contabilul şef din cadrul aparatului preşedintelui raionului dna Elena Screlea va calcula şi 
va achita titularului funcţiei salariul lunar, ţinînd cont de prevederile pct.2 din prezenta decizie 
şi de alte drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de bază corespunzător.
4. Şef Serviciu resurse umane din cadrul aparatului preşedintelui raionului dna Larisa Cazan 
va aduce prevederile prezentei decizii la cunoştinţa titularului funcţiei, contra semnătură..
5. Se abrogă integral decizia Consiliului Raional Leova nr.6.12 din 20.12.2018 “Cu privire la 
atribuirea clasei şi coeficientului de salarizare dlui Ilie Condrea, şef DEDTAI”.
6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului Leova, 
dl Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

DECIDE:

Secretarul 
Consiliului raional Elena Copoţ

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei publice de 
conducere şef DEDTAI ”

în conformitate cu art.43 alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, art.28 alin.(l) lit.(e), art.44 alin.(2) lit.e), art.49 al 
Legii nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public”, anexa nr.3 pct.71 al Legii nr.270 din 23.11.2018 “privind 
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, anexa nr.2 la Hotărîrea 
Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar, procesul-verbal nr.03 din 09.02.2021 al şedinţei grupului de lucru 
privind stabilirea vechimei în muncă şi/s-au a treptelor de salarizare a angajaţilor 
Consiliului Raional şi informaţia cu nr.91-02/4-6 din 16.02.2021 a Biroului 
Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Serviciul Statistică a raionului 
Leova, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative Secţiunea 
a 2-a Abrogarea actului normativ al Legii nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la 
actele normative”, în legătură cu împlinirea vîrstei de 67 ani la data de 
21.05.2021 şi acordul dlui 11 ie Condrea, se propune spre aprobare proiectul de 
decizie.
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