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DECIZIE
or.Hînceşti

din 16 martie 2012

nr. 01/02

Cu privire la unele măsuri privind punerea
în aplicare a prevederilor Deciziei nr. 03/02
din 20 septembrie 2011

În legătură cu modificarea statului de personal potrivit Deciziei Consiliului Raional
Hînceşti nr. 03/02 din 20 septembrie 2011 “Cu privire la aprobarea organigramei şi a
statelor de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi a altor
subdiviziuni subordonate Consiliului raional”, în conformitate cu prevederile art.art.30;
45 și 63 din Legea Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, în temeiul art.art. 43 alin. (1) lit.n); 46 ale Legii privind
administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul Raional
Hîncești DECIDE:
1. Se eliberează dl Tudor PLĂCINTĂ, din funcția de Șef al Secției Cultură a
Consiliului Raional Hîncești de la data de 19 martie 2012.
2. Se stabilește funcționarului în cauză spre plată, indemnizaţia unică egală cu 6
salarii medii lunare, precum și indemnizaţia de şomer egală cu un salariu mediu
lunar, în modul stabilit de lege.
3. Se promovează dl Ion TULBU în funcția de șef al Direcției Ciltură și Turism a
Consiliului Raional Hîncești de la data de 19 martie 2012 cu drepturile salariale
prevăzute de legislația în vigoare.
4. Se împuternicește Președintele raionului, dl Grigore COBZAC, cu atribuțiile ce țin
de realizarea Deciziei Consiliului Raional Hînceşti nr. 03/02 din 20 septembrie
2011 “Cu privire la aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale aparatului
preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi a altor subdiviziuni subordonate
Consiliului raional”.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință funcționarilori publici vizați și celorlalte
persoane responsabile de executarea întocmai a acesteia.
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