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PROIECT 

 D E C I Z I E 

                                                       mun. Hînceşti 

 

    din  __________  2020                                                      nr. 04/___ 

 

Cu privire la raportul de serviciu 

al domnului Ion TULBU, șef 

Direcția Cultură și Turism 

 

       În conformitate cu prevederile art.43 alin.(2)  al Legii privind administrația 

publică locală nr.436 din 28.12.2006, art.42 alin.(5) din Legea nr.158 din 04.07.2008 

cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și în legătură cu 

împlinirea vârstei de 63 ani la data de 10.09.2020 și acordul dlui Ion Tulbu,  Consiliul 

Raional Hîncești DECIDE: 

 

1. Se prelungește termenul de activitate în funcția publică de conducere de șef al 

Direcției Cultură și Turism dnul Ion TULBU, începând cu data de 11.09.2020, 

pe o perioadă determinată de 3 (trei) luni. 

2. Se pune în sarcina serviciului contabil al  Direcției Cultură și Turism, achitarea 

deplină a îndemnizației unice pentru fiecare an complet de vechime în serviciul 

public a dlui Ion TULBU, conform legislației în vigoare.  

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului 

Hîncești, dl Iurie LEVINSCHI. 

 

   Preşedintele şedinţei:                                    _________________ 

             

   Contrasemnează: 

             Secretarul 

 Consiliului Raional Hînceşti                                         Elena MORARU TOMA 

 
 

 

Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Elaborat/avizat: ____________ Elena Moraru Toma,Secretarul CR 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la raportul de serviciu al domnului Ion TULBU, șef 

Direcția Cultură și Turism 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Specialist principal  (resurse umane). 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Necesitatea elaborării acestui proiect de decizie este impusă de dispoziţiile legale ce 

reglementează statutul funcţiei publice şi a funcţionarului public.   

Astfel, potrivit Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, și anume  

 Articolul 62. Încetarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa  

părţilor (1) Raporturile de serviciu încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa 

părţilor: d) la împlinirea de către funcţionarul public a vîrstei de 63 de ani, cu excepţia 

situaţiei specificate la art.42 alin.(5);  

Articolul 42. Alin. (5) stipulează La împlinirea vîrstei de 63 de ani, funcţionarul public 

poate fi numit, la decizia persoanei/organului care are competenţă legală de numire în 

funcţie, pe perioade determinate, dar care cumulativ nu vor depăşi 5 ani, în aceeaşi 

funcţie publică, în funcţie echivalentă sau în funcţie de nivel inferior. 

Numirea în funcţie se face doar cu acordul funcţionarului public, dacă acesta îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la art. 27, cu excepţia alin. (1) lit. d) 

Art.42 alin.(3) prevede În cazul pensionării anticipate ori obţinerii dreptului la pensie 

pentru limită de vîrstă sau în cazul încetării raporturilor de serviciu, funcţionarul public, 

la cererea lui scrisă, depusă pînă la data survenirii situaţiilor menţionate, beneficiază, 

pentru fiecare an complet de vechime în serviciul public, de dreptul la o indemnizaţie 

unică în proporţie de 15% din salariul de bază determinat conform clasei de salarizare la 

momentul depunerii cererii în cauză.  

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a asigura buna funcționare a Direcției Cultură și 

Turism până la desemnarea învingătorului în bază de concurs. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la raportul de serviciu al domnului 

Ion TULBU, șef Direcția Cultură și Turism nu contravine şi nu necesită modificări ale 

actelor normative în vigoare. 

 



               Secretarul 

 Consiliului Raional Hîncești                                         Elena MORARU TOMA 


	2. Se pune în sarcina serviciului contabil al  Direcției Cultură și Turism, achitarea deplină a îndemnizației unice pentru fiecare an complet de vechime în serviciul public a dlui Ion TULBU, conform legislației în vigoare.

