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Proiect

DECIZIA nr. 4.20

din 24.09.2020 or. Leova

„Cu privire Ia confirmarea 
în funcţie şi conferirea 

gradului de calificare”

în temeiul art.43 alin.(l) lit. n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală'’, art.31 alin.(5) lit.a) , art.33 alin.(l) lit.(b) şi alin.(2) al Legii 
nr.158 din 04.07.2008 “Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, pct.33 
şi pct.39 lit.e) anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public", art.120 al Codului administrativ nr. 116 din 
19.07.2018,

1. Se confirmă dna Samoilenco Tatiana, în funcţia publică de conducere Şef Direcţia 
Cultură, Turism, Tineret şi Sport începând cu data de 01.10.2020, în legătură cu 
obţinerea calificativului „Bine” în rezultatul evaluării.

2. Se conferă gradul de calificare „Consilier de stat de clasa IlI-a”.
3. Contabilul şef din cadrul Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport va calcula şi achita 

titularului funcţiei sporul lunar pentru gradul profesional, ţinând cont de prevederile 
pct.2 din prezenta decizie.

4. Prezenta decizie poate fi atacată în instanţa de judecată, Judecătoria Cimişlia în termen 
de 30 zile din momentul aducerii la cunoştinţă.

5. Şef Serviciu Resurse Umane din cadrul aparatului preşedintelui raionului dna Lari sa 
Cazan, va aduce prevederile prezentei decizii la cunoştinţa titularului funcţiei, contra 
semnătură.

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui 
Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

DECIDE:

Secretarul 
Consiliului raional Elena Copoţ



NOTA INFORMATIVA

la proiectul de decizie „ Cu privire îa confirmarea în funcţie şi conferirea 
gradului de calificare”

în temeiul art.43 alin.(l) lit.n) ai Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, art.31 alin.(5) lit.a), art.33 alin.(l) lit.(b) şi alin.(2) 
al Legii nr. 158 din 04.07.2008 “Cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public”, art.33 şi art.39 lit.e) anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului 
nr.201 din 11 martie 2009 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public”, art.120 al Codului administrativ nr. 116 din 19.07.2018, se propune spre 
aprobare proiectul de decizie.


