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Stimate domnule Pre;edinte,

Serviciul Resurse Umапе din cadrul Aparatului Pregedintelui Raionului, rоаgй si
fie inclus proiectul deciziei in ordinea de zi а ;edin{ei Consiliului Raional Soroca cu
чrmаtоаrе intrebare:

,,Cu privire la incetarea rароrtчrilоr de muпсй а directorului Instituliei Publice
ТаЬбrа de odihnё репtru copii ,,La Dumbrava"

Cu respect,

/д CarauE Luiza,
ýef interimar al Serviciului Resurse

Umane

Dlui Rusnac Veaceslav,
Pregedinte al Raionului Soroca
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Proiect

,,Cu privire la incetarea rароrturilоr de muпсd а directorului
Instituliei Publice ТаЬdrа de odihna pentru copii ,,La DumbTava"

DECIDE:

1. Se inceteazй rароrturilе de mчпсd cu dl Nitrean Iurie, director al Instituliei Publice ТаЬ5rа
de odihnб репtrч copii ,,La Dumbrava", in circumstan{e се nu depind de voinla рйrlilоr, in lеgйtчri
cu decesul, la data de 7 decembrie 2020.

1.1 Se declari часапй funclia de conducere de director al Instituliei Publice ТаЬЁrа de
odihnd pentru copii ,,La DumbTava".

2. Prezeola decizie se аdчсе la cunogtin}й publicЁ prin publicarea in Registrul de Sиt а

Actelor Locale Ei se comrrnicб prin transmiterea copiei:
- Pregedintelui raionului Sоrоса;
- ViсергеЕеdiп{ilот raionului Sоrоса;
- Secretarului ConsiliuluiRaional Soroca;
- Serviciului Asistentй Juridicй;
- Serviciului Resurse Umane;
- IP ТаЬirа de оdihпй pentru copii ,,La Dumhava".

ЕlаЬоrаt: и auq Luiza. qef iпtегimаr al Seгviciului Resurse Umane

usnac Veaceslav, Pregedinte al raionului SоrосаCoordonat:

Paunescu Svetlana, vicepгegedinte al raionului Sоrоса

zabrian stela, secretarul consiliului rаiопаl soroca
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Avizat:
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Consiliul Raional Soroca iпtrчпit in qedin{6 ordinaTd din data de 17 decembrie 2020,
LuAnd in dezbatere:

- Expunerea de motive din Nota informativё la proiectul de decizie ,,Cu privire la iпсеtаrеа
rароrtчгilоr de muпсё а directorului Instituliei Publice ТаЬiта de odihni pentru copii ,,La
Dumbrava" prezentat de Serviciul Resurse Umane nT.57-p din 07 .72.2020;

- Raportul de expertizd juridicй al Serviciului Аsistеп{й Juridicй nT._din 2020;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru intTebdri juTidice ;i administra{ie publici.

AvAnd in чеdеrе:
_ certificatul de deces а dlui Nitrean i*i",rl!'|ч?/l' ding 12. 2020 seria DC_IV пr.l830040;
- ar1.82 lit.a) al Codului Muncii ul R"pub-li"ii Moldo-va пr.l54l200З, cu modificаrile qi

completёrile чltегiоаrе.
in temeiul:

- аrt.4З alin.(2) al Legii nT.436/2006 privind administratia publicЁ locali, cu modificirile gi

complet5rile ulteTioare



consiliul Raional soroca
Aparatul Preqedintelui Raionului Sоrоса

serviciul Resurse umапе

Nota informativi

Nr. 57-р 7 decembrie 2020

la proiecful de decizie
,,Cu рriчirе la iпсеИrеа rароrturilоr de muпса а directorului Instituliei Publice ТаЬirа de оdihпi

репtrч copii ,,La Dumbrava"

Proiectul de decizie ,,Cu privire la iпсеtаrеа rароrtrгilоr de muпсй а diTectorului Instituliei
РuЫiсе ТаЬбта de оdihпй pentru copii ,,La Dumbrava"a fost elaborat de сitrе Serviciul Resurse
Umane din cadrul Aparatului Pre;edintelui Raionului Sоrоса.

in circumstanlele care s-au creat, avend la bazi certificatului de deces nT. din

2020 seria DC-IV nr.1830040 а dlui NitTean Iurie, ex-director al Instituiiei Publice

tаЬбrа de odihnй pentru copii ,,La Dumbrava", сопtrасtчl individual de munci пт.128 din 2 aprilie

2018, inceteazД in circumstanle се nu depind de voin}a pi4ilor, fondatorul (angajatorul) este in

drept legal sй inilieze proiectul dat.

Luind in consideгa{ie cele menlionate mai sus qi in conformitate cu prevederile legale:

- art.82 lit.a) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.l54i.2003: ,,deces al salariatului,

declarare а acestuia decedat sаu dispdrut Jйrd urtпd рriп holdrdre а iпstап!еi de judecatd", se

propune spre examinare gi арrоЬаrе proiectul dat.

Acest aTgument а servit са Ьмd pentru inilierea acostui proiect de decizie.

Proiectul dat este propus sрrе examinaTe qi avizare comisiilor de specialitate, apoi inaintat la
qedin{a Consiliului Raional.

iп scopul Tespectirii prevederilor Legii пr.2З912008 privind transparenla in procesul

decizional proiectul de decizie dat а fost plasat ре pagina web а Consiliului Raional Soroca
www.soroca.md.

Reie9ind din cele expuse mai sus, рrорчп spre арrоЬате proiectul de decizie ,,Cu pTivire la
incetarea rароrtчгilоr de mчпсi а directorului Instituliei Publice ТаЬйrа de odihni pentru copii ,,La

й, P-..."l саrачq Luiza,
Dumbrava".

ýеf interimar al Serviciului Rеsчrsе Umane



REPUBtlcA MotDovA
coNslLlUL RAloNAL soRocA

sERvlclU L ASlSTENTA JURl DlcA

Raport de expertizй juridicё
privind proiectul deciziei Consiliului Raional qi а dосчmепtеlоr anexate la dosar

,,Cu privire la incetarea rароrtчrilоr de mчпсd а directorului Instituliei РчЬliсе ,,ТаЬirа de odihnй
pentTu copii ,,La DчmЬrачi"

ExaminДnd proiectul deciziei 9i а documentelor anexate la dosar parvenit spre avizare, Vd
comunic urmatoarele:

Proiecful deciziei este iniliat de Domnul Rusnac Veaceslav, Pre;edinte al Raionului Sоrоса
gi elaborat de Doamna Саrач9 Luiza, ;ef iпtеrimаr al Serviciului Resurse Umапе а Aparatului
Preqedintelui Raionului Soroca 9i se incadreazй in competenlele Consiliului Raional stipulate in
аrt.4З alin.2) din Legea rtr.436l2006 privind administralia publicd locald, сu modificйrile gi

completarile ultеriоаrе; art.82 lit.a) din Codul Muncii al RM пr.154/2003.

in temeiul certificatului de deces а Domnului Nitrean Iurie se рrорчпе а inceta raportuTile

de mчпсd in circumstanlele се nu depind de voinla рi4ilоr din data decesului.

Partea dispozitivё а proiectului deciziei este expusД clar.

Necesitatea ехаmiпйrii proiectului deciziei Teiese din datele prezentate.

in temeiul celoT menlionate, considerim ci proiectul deciziei cu toate documentele formate inaintat

gi examinat in qedinla Comisiei de specialitate, apoi propus spre examinare la Eedinla Consiliului
Raional.
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J*ДrWП Alina Mйrii

ýef Serviciului Asistenli Juridicб

nr.03- 148/j

din 09.12.2020
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