
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

  
 

DECIZIE nr. 3/ 

din  17   august   2018 

                                                                                          PROIECT 

Cu privire la reducerea statelor de personal  

ale Taberei de odihnă  „ Codru ” 

      

            În  temeiul  prevederilor   art.  43 și art.  46  ale    Legii   nr.   436-XVI   din   

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  cu modificările și 

completările  ulterioare,  art. 86 și art.  88 din  Codul  muncii  al  Republicii  

Moldova  nr. 154 – XV din 28 martie 2003, cu modificările și completările 

ulterioare, examinînd nota informativă,  Consiliul  raional  DECIDE: 

 

         1. Se  reduce funcţia de director al Taberei de odihnă „ Codru „ începînd cu  

01 noiembrie 2018, cu preluarea atribuţiilor de monitorizare a patrimoniului de către 

directorul Centrului de Odihnă şi Agrement pentru Copii şi Tineret „ Divertis”. 

 

        2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. CERTAN), prin ordin, va preaviza sub 

semnătură salariatul în cauză care urmează a fi disponibilizat.  

 

        3. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. CERTAN), în legătură cu reducerea funcţiei 

de director va concedia salariatul în strictă conformitate cu Codul  muncii  al  

Republicii  Moldova. 

 

        4. Se  desemnează  responsabil  de  controlul  executării  prevederilor  

prezentei  decizii  vicepreşedintele raionului (I. URSU). 

 

    

 

Preşedinte al şedinţei, 

                                                                                                                    

 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU 

  

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                    I. Malic 

Direcția învățămînt               Iu. Certan 

Direcția finanțe                     V. Manoli 



Notă informativă 

la proiectul  Deciziei  Consiliului raional Cu privire la reducerea statelor de personal 

ale Taberei de odihnă  „ Codru ” 

 

 I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

         Proiectul deciziei cu privire la reducerea statelor de personal ale Taberei de 

odihnă „ Codru ” a fost elaborat avînd temei inactivitatea taberei o perioadă 

îndelungată şi condiţiile care nu permit exploatarea ei. 

    

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

         Proiectul prevede acţiunea de reducere a unităţii  de director al taberei „ Codru” 

în legătură cu stoparea activităţii instituţiei pe parcursul a mai multor ani şi lipsa  

alocărilor  financiare pentru revitalizarea taberei. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

        Implementarea  prezentului proiect  va necesita cheltuieli suplimentare pentru 

disponibilizarea angajatului. 

 

IV. Impactul proiectului 

         Proiectul  va  avea un impact pozitiv asupra optimizării cheltuielilor financiare.  

 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare  şi 

actelor administrative ale autorităţii 

       Urmare a aprobării prezentului proiect va fi necesar aprobarea deciziei 

Consiliului raional Cu privire la reducerea statelor de personal al Taberei de odihnă   

”Codru ”. 

 

VI  Consultarea publică a proiectului 

       În  scopul respectării prevederilor  Legii  nr. 239  din 13 noiembrie 2008  privind 

transparenţa în procesul decizional, Proiectul deciziei Cu privire la reducerea statelor 

de personal ale Taberei de odihnă  „ Codru ” a fost plasat pe pagina web a Consiliului 

raional, www.crstraseni.md,  la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea  

Consultări  publice  a  proiectelor. 

 

 

 

Şef  al Direcţiei învăţămînt Străşeni                                 Iulia  CERTAN 

 
 

http://www.crstraseni.md/

