REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 8/
din 20 decembrie 2019
Proiect
Cu privire la Programul de acordare a
concediilor de odihnă anuale
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010
cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, art. 43 al Legii nr. 158/2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările și completările
ulterioare, art. 112, art. 115 și art. 116 din Codul muncii al Republicii Moldova, examinînd nota
informativă, luînd în consideraţie solicitările salariaţilor, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale pentru anul 2020, după
cum urmează:
Nume, prenume

Funcţia deţinută

Tamaciuc Pavel
Anghel
Veaceslav
Rusnac Liliana
Rusu Nina
Manoli Vera
Certan Iulia
Cobzac Cleopatra

Preşedinte al raionului
Vicepreşedinte al raionului

Sîrbu Nicolae
Schirliu Vera
Malic Ion
Pădure Nadejda
Radu Vasile

Vicepreşedinte al raionului
Secretar al Consiliului raional
Şef al Direcţiei finanţe
Şef al Direcţiei învăţămînt
Șef al Direcției asistență socială și protecție a
familiei
Şef al Direcţiei economie, construcții și politici
educaționale
Şef al Secţiei cultură, turism, tineret şi sport
Şef al Serviciului juridic
Director al Bibliotecii Publice Raionale „Mihail
Sadoveanu”
Director al Casei Raionale de Cultură

Perioada acordării
concediului
Iunie
August
Iulie, septembrie
Ianuarie, iunie
Iunie, august
Iulie, octombrie
August
Mai, iulie
Februarie, septembrie
Iulie-august
Iulie, septembrie
August-septembrie

2. Se acceptă acordarea concediilor de odihnă anuale în anul 2020 persoanelor nominalizate,
conform Programului aprobat și legislației în vigoare.
3. Se pune în sarcina preşedintelui raionului emiterea dispoziţiei privind acordarea concediului
anual de odihnă.
4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului
(P. Tamaciuc).
5. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.
Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,
VIZAT:
Serviciul juridic

Nina RUSU
I. Malic

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la Programul de acordare
a concediilor de odihnă anuale”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic în coordonare cu personalul nominalizat în proiectul de decizie .
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
În conformitate cu art. 82 (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările ulterioare, în exercitarea mandatului, preşedinţii şi vicepreşedinţii raionului au
dreptul la concediu de odihnă anual, în condiţiile legislaţiei muncii. Concediul de odihnă anual
se acordă conform programării aprobate de Consiliul raional.
Modalitatea de acordare a concediului de odihnă funcţionarilor publici de conducere este
prevăzută de art. 43 al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public, cu modificările ulterioare.
În art. 115 alin. (6), art. 116 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova se stipulează că,
concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul deciziei angajatorului, programarea
concediilor de odihnă anuale se face de angajator ținîndu-se cont de dorința salariaților. Avînd
în vedere cele menționate și faptul că angajator al șefilor de direcții, secții, conducătorilor de
instituții este Consiliul raional a fost elaborat proiectul de decizie respectiv.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei „Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale” prevede
expres lista persoanelor de demnitate publică, funcționarilor publici de conducere, a
conducătorilor de instituții, care urmează a beneficia de concediul anual de odihnă, precum și
perioada acordării concediului.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile vor fi
efectuate în limita mijloacelor planificate pentru retribuirea muncii în bugetul raional.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesită abrogarea altor decizii.
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 Programul de acordare a concediilor de odihnă
anuale”, a fost avizat de către Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului decizional,
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 anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
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. Structura și conținutul
actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Serviciului juridic

Ion MALIC

