
                                                                                                                             

                                                                                                                                               
REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ 
                                                          DECIZIE  nr. 5/

din 8  septembrie 2020

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere vacante, ce ţin de competenţa 
legală a Consiliului raional de numire în funcţie 
                                                                                                                                                                          
       În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/ 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările
ulterioare, art. 29 al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu
modificările  i  completările  ulterioare,ș  punctului  7  al  Regulamentului  –  cadru privind constituirea  şi
funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457/2003, cu modificările ulterioare şi în
conformitate cu  prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, pct. 25 din Regulamentul
privind constituirea i func ionarea Consiliului raional Stră eni, aprobat prin Decizia Consiliului raionalș ț ș
nr. 2/11 din 20 mai 2016, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie, după cum
urmează:

TAMACIUC  Pavel     -  preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei;
STATI Natalia             -  specialistul principal (cu atribu ii în resurse umane), Aparatul pre edintelui ț ș

                    raionului, secretarul Comisiei;
Membrii: 
IOVU Elisaveta            -  consilier raional
CEBAN Rodion           -  consilier raional
GROSU Vasile             -  consilier raional
CROITOR Vladislav    -  vicepreşedinte al raionului
URSU Ion                    -  vicepreşedinte al raionului
     2.  Se desemnează 2 membri supleanţi ai Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie, după cum
urmează:
FISTICANU Andrei       - consilier raional;
ANGHEL  Vasilisa         - consilier raional
     3. Comisia îşi va organiza activitatea în baza prevederilor  Regulamentului cu privire la ocuparea
funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009.
     4.  Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din funcţiile deţinute,
atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără adoptarea unei decizii
noi a Consiliului raional.
      5.  Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 6/8 din 25 august  2015 „Cu privire la constituirea
Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice  de conducere vacante, ce in  de competen aț ț
legală  a Consiliului raional de numire în func ie”.ț
       6.  Se desemnează responsabil de asigurarea executării prevederilor prezentei decizii preşedintele 
raionului (P. Tamaciuc).

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

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                               Ion Malic



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul   deciziei  „Cu privire  la  constituirea Comisiei  de concurs pentru ocuparea funcţiilor
publice de conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Serviciul juridic – subdiviziune a Consiliului raional, Aparatul pre edintelui raionului.ș
2.  Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul  deciziei este elaborat în conformitate cu Legea nr. 158/2008 cu privire la func ia publică ț

i statutul func ionarului public,  art. 28 stipulează că ”ș ț ocuparea func iei publice vacante sau ț
temporar vacante se face prin:  a) concurs”, iar art.  29 alin. (2) prevede   ”Concursul se 
organizează în condi iile legii, de către:  lit. c) Comisiile de concurs instituire de autorită ile ț ț
publice, pentru func iile publice de conducere i de execu ie, din aceste autorită iț ș ț ț ”.
Punctul 54 alin 4) din Regulamentul cu privire la ocuparea func iei publice prin concurs, aprobatț
prin Hotătîrea Guvernului nr. 201/2008. Punctul 54 alin.4) stipulează ”comisia de concurs pentru
funcţiile publice de conducere şi de execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale
de  nivelul  al  doilea,  instituită  de  consiliul  raional/municipal  sau  de  preşedintele  raionului
/primarul general, în corespundere cu subordonarea funcţiilor publice, compusă, de regulă, din
vicepreşedinte  al raionului  sau viceprimar general al  municipiului,  2-3 consilieri  ai  consiliului
raional  sau  municipal,  2-3  funcţionari  publici  din  aparat/primărie  şi/sau  din  serviciile
descentralizate”.
În conformitate cu pct. 57 al Regulamentului precitat  ”Comisiile de concurs se constituie pe o
perioadă nu mai mare de 4 ani, din 5-7 membri, inclusiv preşedinte şi secretar, precum şi din 2
membri supleanţi, desemnaţi prin actul administrativ emis/adoptat de persoana/organul care are
competenţa legală de numire în funcţie”. 
Finalită ile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în constituirea comisiei de concurs înț
scopul organizării i desfă urării concursurilor pentru ocuparea func iilor publice vacante, ce in deș ș ț ț
competen a legală a consiliului raional de numire în func ie.ț ț
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectul de decizie con ine informa i despre numele, prenumele persoanelor propuse pentru a fiț ț
incluse în componen a comisiei de concurs, membrii suplean i.ț ț  
4.  Fundamentarea economico-financiară
Adoptarea deciziei nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul raional.
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de decizie necesită abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/8 din 25 august
2015 ” Cu privire  la  constituirea  Comisiei  de  concurs  pentru ocuparea funcţiilor  publice  de conducere
vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie” .
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative,  proiectul   deciziei  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  specialistul  principal  (cu
atribu ii în resurse umane) din aparatul pre edintelui raionului, secretarul Consiliului raional.ț ș
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul deciziei  este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md, la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea 
integrită ii nr.  82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor.ț ț
Proiectul de decizie corespunde normele juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative  a fost expus expertizei
juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul  deciziei  este  în
concordan ă cu Legea nr. 158/2008 cu privire la func ia publică i statutul func ionarului public.ț ț ș ț
Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.  ș ț
Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

eful Serviciul juridic                                             Ion MalicȘ


