REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. /
din aprilie 2021
Cu privire la eliberarea din funcţie

proiect

În temeiul prevederilor art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 63 alin. (1)
lit.c), art. 63 alin. (4) şi alin. (4 1) ale Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare, art. 86 alin.
(1) lit. c), din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, Deciziei Consiliului
raional Strășeni nr. 5/18 din 08 septembrie 2020 „Cu privire la organigrama și statele
de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor și altor subdiviziuni din
subordinea Consiliului raional Strășeni”, Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 7/22
din 27 noiembrie 2020 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/18
din 08 septembrie 2020”, Statului de personal avizat de către Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova, Dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 28-P din 15 ianuarie 2021
„Cu privire la preavizarea funcţionarilor publici”, dezacordul salariatului de a fi
transferat într-o funcţie publică, examinînd nota informativă, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se eliberează doamna Certan Iulia, din funcţia publică de conducere de șef al
Direcției învăţămînt, din data de 02 aprilie 2021 (ziua de 02 aprilie 2021 - ultima zi
de muncă).
2. Se pune în sarcina contabilului-şef din cadrul Direcţiei generale educaţie şi
cultură achitarea deplină a drepturilor salariale.
3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (P. Tamaciuc).
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,

____________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic

I. Malic

Serviciul resurse umane

N. Stati

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional
„Cu privire la eliberarea din funcţie”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire eliberarea din funcţie” a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.
43, 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, art. 63 al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 63 alin. (1) lit c) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public, funcţionarul public este eliberat din funcţia publică, atunci cînd autoritatea
publică îşi reduce efectivul de personal sau lichidează funcţia publică, ca urmare a intrării în vigoare a
statului de personal în care nu se mai regăseşte funcţia ocupată de funcţionarul public respectiv.
În temeiul art. 63 alin (4) din aceeaşi lege, dnei Certan Iuluia, şef al Direcţiei învăţămînt, de către
preşedintele raionului, i-a fost propus transferul în funcţia publică de execuţie de specialist principal,
Direcţia politici educaţionale şi management în cadrul Direcţiei generale educaţie şi cultură din
subordinea Consiliului raional Străşeni.
Dna Certan Iulia nu este de acord să fie transferată în funcţia publică propusă.
Scopul și finalitățile urmărite în prezentul proiect constau în respectarea procedurii administrative
privind eliberarea din funcţie publică ca urmare a dezacordului de a se efectua transferul în funcţia
propusă.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie cuprinde partea dispozitivă precum și sorgintea juridică de soluționare a procedurii
administrative.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie nu prevede alocări suplimentare din bugetul raional.
5. Modul de înсоrроrаrе аl actului în cadrul normativ in vigoare
Proiectul decizie se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic, specialistul principal al
Serviciului resurse umane din cadrul Aparatul preşedintelui raionului şi secretarul Consiliului raional.
Totodată, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md, la directoriul
Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 din Legea integrității
nr. 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. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Codul Administrativ al Republicii Moldova, Legea
nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.
100/2017 cu privire la actele normative .
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Specialist principal, Serviciul resurse umane

Stati Natalia

