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Documente privind justificarea adoptirii Deciziei Consiliului Raional ,,Cu рriчirе la numirea
dlui Nicula Vladimir in funclie de gеf al Direcliei Asisten!ё Sociali qi PTotectie а Familiei,
subdiviziune а consiliului Raional sоrоса "
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Stimate domnule Pre;edinte,

Seгviciul Rеsчгsе Umane din cadrul Aparatului Pregedintelui Raionului, rоаgй sй
fie inclus proiectul deciziei iп оrdiпеа de zi а qedin(ei Consiliului Raional cu urmйtоаrе
iпtrеЬаrе:

,,Cu privire la пчmirеа dlui Nicula Vladimir in funclie de gef al Direc{iei
Asistenli Socialй 9i Proteclie а Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional
Soroca".

Cu respect,

йt

Carauq Luiza,

ýef iпtеrimаr al Serviciului Resurse
Umane

Dlui Rusnac Veaceslav,
Pre;edinte al Raionului Soroca

Proiect

Cu рriчirе la numirea dlui Nicula Vladimir
in funclie de gef al Direcliei Asisten!й SocialЁ
;i Рrоtесliе а Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional Sоrоса

Consiliul Raional Soroca intrunit in ýedinla extraordinarй din data de 08 mai 2020,
Luind iп dezbateTe:
- expunerea de motive din Nota informativd la proiectul de decizie ,,Сч рriчirе la numirea
dlui Nicula Vladimir in func}ie de gef al Direcliei Asistenla Sociali gi Proteclie а Familiei
subdiviziune а Consiliului Raional Soroca", prezentat de Serviciul Resurse Umane nr.l8-p
din l8 februarie 2020;
- Rароrful de expertizi juridici al Serviciului Asisten}й Juridica пr.03-44/j din 06.05.2020;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru iпtrеЬДri juridice qi administra}ie publicd.
Avind in vedere:
- pTocesul-verbal al gedinlei Comisiei de сопсчrs пr.5 din data 10.02.2020;
- pct.44 qi 48 lit.(e) ale Regulamentului cu privire la осчраrеа funcliei publice prin concurs,
aprobat prin Ноtirirеа Guvemului пr.201/2009 privind рuпеrеа in aplicare а рrечеdеrilоr
Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funclia publicй 9i statutul funclionarului
public;
- art.28 alin.(1) lit.(a), art.30 alin.(1) qi (2), аrt.33 аliп.(б) ale Legii rг.158/2008 cu plivire la
functia рuЬliсё qi statutul funclionarului public.
in temeiul

locali

art.43

alin.(l) lit. n) ýi аrt.4б alin.(l) ale Legii nr.436/2006 privind administratia publicd

DECIDE:

1.

publici de conducere
de qef al Direc}iei Asistenfй Sociali qi Proteclie а Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional
Soroca, incepind сч data de 1 1 mai 2020.
2. Se inceteazД indeplinirea tempoтara а obligaliunilor de mчпсё de qef iпtеrimаr al
Direcliei Asisten}Ё Sociald 9i Protec{ie а Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional Soroca, cu
dna Perechiatco Aliona, incepбnd сu data de 1 1 mai 2020.
Se numeqte dl Nicuta Vladimir, invingйtoT al concursului, in func{ia

3. Se imputemicegte PreEedintele Raionului Soroca, dl Rusnac Veaceslav, si atribuie trерtц
clasa gi coeficientul de salarizare dlui Nicu{a Vladimir, qef al Direcliei Asistenla Sociala qi
Protec(ie а Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional SoToca, сопfогm legislaliei in vigoare а
Republicii Moldova.
4. Se рistгеаzi dlui Nicu}a VladimiT, qef al Direcliei Asistenta SocialД Ei Protectie а
Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional Soroca, in conformitate cu legislalia in vigoare
gmdul de calificare: Consilier de stat, clasa а I-a.

5.

Se асоrdё dreptul de prima sеmпйtчrй ре toate actele financiare Ei Ьапсаrе dlui Nicuta
Vladimir, ре perioada exercitЁrii func{iei de qef al Direc}iei Asistenla Social5 qi Protectie а
Familiei, subdiviziune а consiliului Raional soroca.
РrеzепИ decizie se aduce la cunoýtinla рuЬliсЁ рriп publicarea in Registrul de SИt а
Асtеlоr Locale qi se соmuпiсб рriп trапsmitеrеа copiei:
PreEedintelui raionului Soroca;
VicepreqedintilorraionuluiSoroca;
Direcliei Asistentй Sociali Ei Proteclie а Familiei;
SесrеИrчlчi Consiliului Raional Soroca;
Serviciului Asisten}ё Juridicё;
Serviciului Resurse Umane.
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-
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Elaborat:

й

Luiza, Eef iпtеrimаг al Serviciului Resurse Umane
N

,-Veaceslav, Preqedinte al raionului Sоrоса

Соогdопаt:

Paunescu Svetlana, Viсерrеqеdiпtе al raionului Soroca

Avizat:

ь#,

stela zаьriап, secretar al consiliului raional sоrоса

consiliul Raional sоrоса
Aparatul Preqedintelui Raionului Sоrоса
servicirrl Rеsursе umane
Nota iпfоrmаtiчй
Nr.1

8-р

din 18 februarie 2020
la proiectul de decizie

,,Са privire Ia пutпirеа dlui Nicula Иаdiпir iп fuпс|iе de seJ al Direc|iei АsЬtепld

Sociald;i Proteclie

а

Faпiliei, suЬdiviziuпе

а

Coпsiliului Rаiопаl Soroca"

Proiecful de decizie ,,Cu priviTe la numirea dlui Nicu{a Vladimir in funclie de qef al Direc{iei
Asistenti Sociali gi Protectie а Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional Sоrоса" а fost
elaborat de c5tTe Serviciul Resurse Umane din cadrul Aparatului Pregedintelui Raionului Soroca
qi in conformitate cu legislaJia in vigoare: cu procesul-verbal nT.5 din 10.02.2020 al qedintei
comisiei de concurs pentru ocuparea func{iei vacante de qef al Direcliei Asistentб Socialй qi
Protecjie а Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional Soroca, Regulamentul de organizare Ei
fuпс{iопаге а Directiei Asistenli Socialй 9i Protec{ie а Familiei, арrоЬаtй prin Decizia Consiliului
Raional Soroca пr.15/05 din 11.05.2017; pct.44 qi 48 lit.(e) ale Regulamentului cu privire la
осчрffеа funcliei publice prin concuTs, aprobat рriп Ноtiтirеа Guvernului пт.20112009 pгivind
punerea in aplicare а prevederilor Legii nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funclia publicй
qi statuful funclionarului public; art.28 alin.(1) lit.(a), аrt.30 alin.(1)9i (2), аrt.ЗЗ alin.(6) ale Legii
nr,158/2008 cu рriчirе la {ilnc}ia publicd gi statuful func{ionarului рчЫiс.
Proiectul dat este рrорus spre ехаmiпше qi avizare comisiilor de specialitate, apoi inaintat
la $edin{a ConsiIiului Raional.
In scopul respectarii prevederilor Legii пr. 2З9/2008 privind transparenta in procesul
decizional proiectul de decizie dat а fost plasat ре pagina web а Consiliului Raional Soroca
www.soroca.md.
Ree;ind din cele expuse mai sus, propun ýрrе арrоЬаrе proiectul de decizie ,,Cu рriчirе la
numirea dlui Nicula Vladimir in functie de qef al Direc}iei Asisten!й Socialё qi Protectie а
Familiei, subdiviziune а Consiliului Raional Soroca ".

Саrачg Luiza,
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Raport de expertizй juridicб
privind proiecful deciziei Consiliului Raional qi а documentelor
anexate la dosar,,Cu privire la numiTea dlui Nicula Valdimir in func|ie de 9ef al Direcliei

Asistenll Socialб

9i Proteclie а

Familiei, subdiviziune

а

Consiliului Raional Soroca"

ExaminAnd proiectul deciziei gi а documentelor anexate la dosar parvenit spre avizare, Vб
comunic urmitоаrеlе: Рrоiесtчl deciziei este inijiat de Domnul Rusnac Veaceslav, PTeqedinte al
Raionului SoToca 9i elaborat de Doamna Carauq Luiza, qef interimar al Serviciului Resurse

Umane а ApaTatului Pregedintelui Raionului Sоrоса, se incadreazй in соmреtеп!еlе Consiliului
Raional stipulate in art.43 alin. (l) lit.(n) al Legii nr.436l2006 privind administralia publici
locali, cu modific5rile qi completйrile ulterioare.
Drept temei pentru adopt&ea proiectului deciziei servegte Procesul-veгbal nT.5 din
10.02.2020 al gedinlei comisiei de сопсurs pentru ocuparea funcliei publice vacante de gef а[
Direc|iei Asistenla SocialЁ 9i Proteclie а Familiei, pct.44 9i 48 lit.(e) din Regulamentul cu ргiчirе
la ocuparea func{iei publice рriп concurs, aprobat prin НоtйrАrеа Guvernului nr.201/2009 privind
punerea in aplicare а prevederilor Legii nr.158i2008 cu рriчiге la func}ia publicб 9i statutul
funclionarului public; аrt.28 alin.(l), lit.(a), аrt.30 alin.(l) qi (2) al Legii 158/2008 cu privire la
func{ia publicd qi statutul funclionarului public.
Partea dispozitivй а proiectului deciziei este ехрusЁ сlаr. Obiectivele stabilite iп partea
dispozitivi а proiectului deciziei sunt legale.
proiectul deciziei cu toate
in temeiul celor menjionate, considerim
documentele formate la dosar, corespund cu actele normative in acest context se acordi aviz
fачогаЬil, репtru а fi inaintat gi examinat in ;edin{a Comisiei de specialitate, apoi propus spre
examinare la qedinla Consiliului Raional.
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