
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 2/
din 20  martie  2020

Cu privire la demisie                                                                                           Proiect

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 768/2000 privind
statutul  alesului  local,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  art.  85  din  Codul
muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul cererii de demisie,  examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act  de cererea de demisie  a dlui  Veaceslav Anghel,  vicepreşedinte  al
raionului,  în  legătură  cu  incompatibilitatea  funcţiei  deţinute  cu  funcţia  de  şef  al
Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.
          2. Se eliberează  dl Veaceslav Anghel din funcţia de vicepreşedinte al raionului în
baza cererii de demisie.
         3.  Se  pune în  sarcina  contabilului-șef  al  aparatului  președintelui  raionului
efectuarea calculelor și achitarea drepturilor salariale ale domnului V. Anghel.

                                                                              

Preşedinte al şedinţei,                                                   
                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU

VIZAT:
Serviciul   juridic                                                            Ion Malic
Specialist principal (resurse umane),
Aparatul președintelui raionului                                    Natalia  Stati



Notă informativă
la proiectul de  decizie ,,Cu privire la demisie”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului:
      Aparatul președintelui raionului 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului:
Proiectul  deciziei  ,,Cu  privire  la  demisie”  a  fost  elaborat  în  baza  Legii  768/2000

privind statutul alesului local, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 199/2010
cu privire la statutul persoanelor cu demnitate publică, Codul Muncii nr. 154/2003 şi în
temeiul cererii de demisie.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi:
Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

prevede în art. 12 alin. (1) că demnitarul nu este în drept să desfăşoare orice altă activitate
remunerată, cu excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice.

Art. 12 alin. (3) din aceeaşi  lege, stipulează că  situaţia de incompatibilitate urmează să
înceteze  în  decursul  unei  luni  din  momentul  apariţiei  acesteia,  dacă  legea  specială  ce
reglementează activitatea acestui demnitar nu stabileşte alt termen. 

Conform art. 50 alin. (3)  din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consiliului raional.
      Proiectul de decizie propune luarea de act asupra cererii de demisie a dlui Anghel
Veaceslav  din  funcția  deținută  de  vicepreşedinte  al  raionului  Străşeni și  încetarea
raporturilor de muncă.

4. Fundamentarea economico-financiară:
      Implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la demisie” nu va suporta cheltuieli
suplimentare din bugetul raionului.

5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:
      Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea altor
decizii ale Consiliului raional.

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului:
      În baza celor expuse  și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la 
actele normative, proiectul deciziei ,,Cu privire la demisie”, a fost avizat de către   
Serviciul juridic, specialistul principal (resurse umane), Aparatul președintelui raionului, 
secretarul Consiliului raional.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional,  proiectul  deciziei  a  fost  plasat  pe  pagina web oficială  a Consiliului  raional
www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice
ale proiectelor.

7. Constatările expertizei anticorupție:
     În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 
     Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar 
favoriza corupția.

8. Consultările expertizei juridice:
În temeiul art.  37 din  Legea nr.  100/2017 cu privire la actele normative, proiectul

deciziei  a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a
Consiliului  raional.  Structura  și  conținutul  actului  corespund  normelor  de  tehnică
legislativă.   

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

Stati Natalia, specialist principal (resurse umane),
Aparatul președintelui raionului 
  
 


