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Documente privind justificarea аdорtйrii Deciziei Consiliului Raional
,,Cu privire la incetarea inainte de termen а mandatului de vicepregedinte al raionului а
dlui Andonii Boris"

Data constituirii
202\
Total file Теrmеп de pйstrare - реrmапепt

mun. Sоrоса

Stimate domnule Pre;edinte,

Serviciul Resurse Umane din Aparaful Pregedintelui raionului, rоаgа sa fie inclus proiectul
deciziei in ordinea de zi а gedin{ei Consiliului Raional:
,,Cu privire la incetarea inainte de tеrmеп а mandatului de vicepreqedinte al raionului
а dlui Andonii Boris"

Cu respect,

Luiza Carauq,
interimar
al
Serviciului
Resurse Umапе
ýef

/п

Dlui Rusnac Veaceslav,
Pregedinte al raionului Soroca

CooTdonat

Veaceslav, PTeqedintele raionului SoToca
paunescu s vetlana, Vicepreqedinte al Taionului SoToca

Bordianu Аllц vicepTeqedinte al raionului SoToca

Avizat:

Zabrian Stela, secretarul Consiliului rаiопаl Soroca

consiliul Raional soroca
Aparatul Preqedintelui Rаiопчlцi Soroca
serviciul Resurse umапе
Nota informativi
Nr.19-p din 9 aprilie 2020
la рrоiесtul de decizie
privire
la
iпсеИrеа
inainte
de termen а mandatului de vicepreEedinte al raionului
,,Cu
а dlui Andonii Boris"
1.

Dепчmirеа autorului qi, dupi caz, а participanlilor la еlдЬоrаrеа proiectului:
Serviciul Resurse Umane din cadrul Aparatului Preqedintelui Raionului Sоrоса.

2.Condi(iile се ач impus еlаЬоrаrеа proiectului:
Proiectul deciziei ,, Cu privire la incetarea inainte de tеrmеп а mandatului de vicepreqedinte al
raionului а dlui Andonii Boris" а fost elaborat in baza аrt.5 alin. (5) lit.e) al Legii 768/2000 privind statutul
alesului local, сч modificirile ulterioare, ar1.22 а|iп.(2) qi (3) al Legii пr.199/2010 cu privire la sиtuful
реrsоапеlог cu funclii de demnitate publicй, cu mоdifiсiгilе ulterioare, 9i in temeiul сеrеrii de demisie.

proiectului qi evidenfierea elementelor noi:
Сопfоrm art.50 alin. (3) din Legea nr. 4З6/2006 privind administralia publicб locali,
vicepreqedintele Taionului i;i prezintй demisia in fala consiliului raional.
3. Principalele рrечеdеri ale

Ргоiесtul de decizie рrорчпе luarea de act asupra сеrеrii de demisie а dlui Aлdonii Вогis din functia
delinutй de vicepregedinte al raionului Soroca qi incetarea rароrtчrilоr de mчпсi.

Fчпdаmепtаrеа economico-financiari:
Implementarea proiectului de decizie ,, Cu рriйrе la incetarea inainte de termen а mandatului de
vicepTeqedinte al raionului а dlui Andonii Вогis"" nu va suporta cheltuieli suplimentare din bugetul
raionului.
4,

S.Modul de iпсоrроrаrе д асtцlчi iп саdrчl normativ in чigоаrе:
Proiectul se iпсоrроrеаzd iп sistemul actelor normative qi nu песеsitё abrogarea altor decizii ale
Consiliului Taional.
6.Avizarea 9i consultarea publici а proiectului:
In baza celor expuse qi in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul deciziei ,, Cu privire la incetarea inainte de termen а mandatului de vicepreqedinte al
гaionului а dlui Andonii Boris", а fost avizat de catre Serviciul Asistenla Juridic, qef interimar al
Serviciului ResuTse Umane, Aparatul preqedintelui raionului, secretarul Consiliului raional,
Ь scopul respectdrii prevederilor Legii м.2З9/2008 privind transpaтen}a in procesul decizional
proiectul de decizie dat а fost plasat ре pagina web а Consiliului Raional Soroca www.soroca.md.
7.

Constatiгile expertizei anticorup{ie:

in temeiul аrt. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integritaIi 82/20l'7, proiectul а fost supus expertizei anticoruplie de catre autor.
Proiecful de decizie corespunde поrmеlоr juridice qi exclude оriсе element care аr favoriza coruptia.
Avizarea Ei consultarea pub|icй а proiectului:
ln temeiul art. 37 din Legea nr. |00120|7 cu рriчirе la actele поrmаtiче, pToiectul deciziei а fost
exPus expertizei juridice de сйtrе Serviciul Asistenld Juridic, subdiviziune а Consiliului raional. Stfuctura
qi conJinutul actului corespund поrmеlоr de tеhлiсб legislativi.
Proiectul dat este рIорчs spre examinare qi avizaTe comisiilor de specialitate, apoi inaintat la
Eedinla Consilliului Raional.
In scopul respectirii prevederilor Legii пr.23912008 privind trапsраrепIа in procesul decizional
proiectul de decizie dat а fost plasat ре pagina web а Consiliului Raional Sоrоса wrпw.soroca.md.
8.

in contextul celor expuse mai sus qi in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, рrорuп
Sрrе арrоЬаrе proiectul de decizie ,,Cu pTivire la incetarea inainte de tеrmеп а mandatului de
vicepreqedinte al raionului а dlui Andonii Boris".

ип*"/
ýef iпtеrimаr

al Serviciului

Саrачq Luiza,

Resurse Umane

Proiect

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DEcIZIB
,,Cu privire la incetarea inainte de tеrmеп а mandatului
de vicepreqedinte al raionului а dlui Andonii Воris"

Consiliul Raional intrunit in qedinld оrdiпаrД la dala de 22 aprilie 202l

;

AvAnd in чеdеrе:
- Expunerea de motive din Nota infoгmativй la proiectul deciziei ,,Сч privire la iпсеtаrеа inainte de
termen а mandatului de vicepregedinte al raionului Sоrоса а dlui Andonii Воris", prezentat de
Serviciul Resurse Umane nT. 19-р din 09.04.2021;
- Raportul de expertizй juridici а Serviciului Asisten}й Juridicй
2021.
- Avizul Comisiei de specialitate pentru iпtrеЬйri juridice qi administratie publici.
- сеrеrеа dlui Andonii Boris nr.l43-p din 09.04.2021.
iп temeiul:
art.43 alin.(2), art.46, art.49 alin.(3) qi аrt.50 alin.(3) ale Legii пr.4З6/2006 privind administra|ia
publicd local6, сч modificirile ulterioare, art.5 alin. (5) lit.e) al Legii 768/2000 privind stafuful alesului
local, cu modificirile ulterioare, ar1.22 аliп.(2) qi (3) al legii пr.l9912010 сч рriчirе la sиtutul persoanelor
cu funclii de demnitate public6" сч mоdifiсЁrilе чltеriоаге,

пr._

din

DECIDE:

l. Se ia act de сеrеrеа de demisie

dlui Andonii Вогis, vicepreqedinte al raionului Soroca.
2. Se inceteazi, inainte de termen, mandatul de vicepreqedinte al raionului а dlui Andonii Boris, in
conformitate сч сеrеrеа de demisie din data de 22 aprilie 202l,
3. iп cazul iп саrе, intervine suspendarea rароrtчlui de serviciu а tifularului func|iei, in legёturi cu
Ьоаli sau traumd, rароrtчl de servicu va inceta in сопfоrmiиtе cu рrечеdеrilе pct.2 al prezentei decizii, йri
emiterea, in acest sens, а altei decizii.
3. Se declari vacantd func{ia de demnitate publicd de vicepreEedinte al Raionului Soroca.
4. Serviciul Fiпапсiш din cadrul Aparatului Pregedintelui raionului va efectua toate achitirile
aferente, privind demisia din firnctie, сопfоrm legislajiei iп vigoare.
5. Prezenta decizie iпtri in vigoare la daй adopйrii qi se aduce la cunogtintй publicй рriп
publicffea in Registrul de SИt а Actelor Locale Ei se comrrnicd рriп tTansmiterea copiei:
- Preqedintelui rаiопчlчi Soroca;
- Vicepreqedintilor raionului Soroca;
- Sесrеtаrulчi Consiliului Raional Soroca;
- Serviciului ResuTse Umапе;
- dlui Andonii Boris (sub semnituri).
Elaborat:
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шачg Luiza" Eef interimar al Seгviciului Resurse Umane

