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Proiect

DECIZIA nr.5.3
din 10.12.2020

“Cu privire la modificarea unor anexe ale 
deciziei nr.2.2 din 19.12.2019 “Cu privire la 
aprobarea organigramei şi statelor de personal 
ale aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor 
Consiliului raional”

în temeiul art.43 alin.(l) lit.a) al Legii nr.436 din 28 
locală”, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor 
Completarea actului normativ al Legii nr.100 din 22.12.20 
scopul reglementării activităţii subdiviziunilor subordonate 
Leova,

DECIDE:

Se modifică anexele la decizia nr.2.2 din 19.12.2019 
statelor de personal ale aparatului preşedintelui 
raional” după cum urmează:

1.1. Anexa nr.2 “Organigrama aparatului preşedintelu 
nr.l la decizia nr.2.15 din 27.02.2020 (anexa n r .l)

1.2. Anexa nr.6 “Organigrama Direcţiei Asistenţă S 
conform anexei nr.2 la decizia nr.3.18 din 25.06.

1.3. Anexa nr.8 “Organigrama Direcţiei Cultură, Turis: 
anexei nr.3 la decizia nr.2.15 din 27.02.2020 (ane

1.4. Anexa nr.5 “Organigrama Direcţiei Agricultură 
decizia nr.2.2 din 19.12.2019 (anexa nr.4).

1.5. Anexa nr.7 “Organigrama Direcţiei Învăţămînf 
decizia nr.3.18 din 25.06.2020. (anexa nr.5).

1.6. Anexa nr. 11 ‘'Structura şi statele de personal ale 
raionului” modificată conform anexei nr.5 la deci

1.7. Anexa nr. 16 "Structura statelor de personal ale 
Socială şi Protecţia Familiei” modificată confo 
25.06.2020 (anexa nr.7).
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N O T Ă  IN FO R M A TIV Ă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea unor anexe ale deciziei nr.2.2 din 
19.12.2019 ”Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale 

aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului Raional”

în temeiul art.43 al Legii nr.436 din 28.12.2006 „privind administraţia publică 
locală”, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative Secţiunea I 
modificarea şi completarea actului normativ din Legea nr.100 din 22.12.2017 “Cu 
privire la actele normative” se propun următoarele modificări:

1. Serviciul de Deservire a Consiliului Raional -  se modifică îngrijitor de 
încăperi de la 425 unităţi la 6 unităţi conform anexei nr.10 “Funcţii complexe” al 
Legii nr.270 din 23.11.2018.

Se exclud funcţiile : Curier -  0.5 şi

Paznici clădirea str.Şt.cel Mare nr.90 -  4

Şofer - 1

2. Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport

Biblioteca Publică Raională „Valeriu Matei” - se modifică muncitor necalificat -  0.25 
în muncitor auxiliar -  0.25 si ogrădar-0.75 în îngrijitor spatii verzi -  0.75

Şcoala de Arte “Petru ŞI Ion Teodorovici”

Se completează cu 1 unitate de şofer

3. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei :

Azilul pentru persoanele cu disabilităti şi în etate -  se modifică sora economă de la 1 
unitate la 0,75 unitae s-a micşorat volumul de lucru şi casierul de la 0,25 unitate la 
0,5 unitate deoarece este un volum mai mare de lucru şi nu se isprăveşte în 2 ore pe zi.



4. Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Mediu -

în cadrul şedinţei Guvernului din 19.11.2020 a fost aprobat Regulamentul privind 
acordarea plăţilor directe per cap de animal. Acesta stabileşte condiţiile, ordinea şi 
procedura de acordare a plăţilor directe crescătorilor de animale, fapt ce va necesita 
implicarea directă a specialiştilor Direcţiei în stabilirea potenţialilor beneficiari de 
subvenţii.

- Se include 1 unitate de specialist superior, (personal de specialitate)

A

5. Direcţia Invătămînt -

Şcoala Sportivă Raională Leova se completează cu

Paznici clădirea str.Şt.cel Mare nr.90, - 2 unităşi 
Măturător -  1
îngrijitor încăperi de serviciu -  0,5



A nexa nr. 1
la Decizia Consiliului Raional Leova 

nr.5.4 din 10.12.2020

O rganigram a aparatului preşedintelui raionului

Secretarul Consiliului Raional Leova Elena ( i *!'<) î


