REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI
DECIZIE nr. 2/20
din 12 martie 2021
Cu privire la anunţarea concursului
pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante

proiect

În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 158/2008 cu privire la
funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei
generale educaţie şi cultură, aprobat prin Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 5/22 din
8 septembrie 2020, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
1. Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă - șef al
Direcției generale educaţie şi cultură.
2. Se pune în seama președintelui raionului (P. Tamaciuc) publicarea anunţului şi
expunerea informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru funcţia
publică de conducere vacantă.
3. Se pune în sarcina Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante, ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie,
constituită de Consiliul raional, organizarea şi desfăşurarea concursului funcţiei publice
vacante nominalizate, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009.
4. Prevederile prezentei decizii să se aducă la cunoştinţă publică, conform legislaţiei
în vigoare
5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
menţinerea ordinii publice şi drept.

Preşedinte al şedinţei,

____________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

AVIZAT:
Specialist principal,
Serviciul juridic
Specialist principal,
Serviciul resurse umane

I. Malic
N. Stati

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice
de conducere vacantă”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic – subdiviziune a Consiliului raional, Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Ocuparea funcţiei publice de conducere vacante în serviciul public se realizează în baza Sistemului
de recrutare şi selectare, prevăzut de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Ambele acte legislative conţin standarde obligatorii cu privire la asigurarea posibilităţilor egale a
candidaţilor la ocuparea funcţiei publice vacante. Actele normative nominalizate prevăd angajarea
în funcția publică numai în bază de merit, competitivitate deschisă şi obiectivă.
Pct. 5 al Regulamentului prevede că concursul este organizat de autoritatea publică în subordinea
căreia se află funcţia publică vacantă şi este desfăşurat de comisia de concurs. Pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere vacante de şef al Direcției generale educaţie şi cultură, organizarea
concursului este pusă în sarcina Comisiei de concurs, constituită prin Decizia Consiliului raional
Străşeni nr. 5/16 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”.
Astfel, în temeiul Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 201/2009 se propune proiectul de decizie „Cu privire la
anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă”.
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în scoaterea la concurs a funcției
publice de conducere vacante și selectarea persoanelor competente și profesioniste.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie conține informați despre anunțarea concursului pentru ocuparea funcție vacante
de şef al Direcției generale educaţie şi cultură.
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
Proiectul de decizie se încorporează în sistemul actelor normative.
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 a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului,
secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 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 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
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
concordanță cu Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
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.
Specialist principal,
Serviciul resurse umane

Natalia Stati

