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PROIECT  

     D E C I Z I E 

                                                           mun. Hînceşti 

 

 

    din __________2020                                                                  nr. 04/_____ 

 

Cu privire la exercitarea atribuțiilor 

Secretarului Consiliului Raional Hîncești 

 

         În conformitate cu prevederile art. art.38 alin. (5), 43 alin. (1), 60 alin. (7), 46 

al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 29.12.2006 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 21-35 din 09 martie 2007), Consiliul Raional 

DECIDE: 

 

         PUNCT UNIC. Se împuternicește dl Sergiu PASCAL, specialist principal 

(jurist), de a îndeplini atribuțiile de serviciu a Secretarului Consiliului raional, pentru 

perioada de aflare în concediu  sau a unei lipse îndelungate a Dnei  Elena MORARU 

TOMA. 

 

 

 

 

Preşedintele ședinței:                     ______________ 

   

    Contrasemnează: 

              Secretarul  

   Consiliului Raional Hîncești                                        Elena MORARU TOMA 

 

 

 
Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Elaborat: _________________ Valentina Eremia, specialist principal (resurse umane) 

Avizat: __________________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la exercitarea atribuțiilor Secretarului Consiliului Raional Hîncești 

 

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 

În conformitate cu art. art.38 alin. (5), 43 alin. (1), 60 alin. (7), 46 al Legii privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 29.12.2006 Reieșind din dispozițiile legale ale 

actelor normative expuse mai sus se  stabilește pe durata concediului sau a unei lipse 

îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul raional poate împuternici un alt 

funcționar să îndeplinească toate atribuțiile secretarului sau unele din ele. Astfel în cazul 

survenirii unor situații descrise mai sus este necesar de a asigura activitatea ce reiese din 

atribuțiile secretarului  

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie Cu privire la exercitarea atribuțiilor Secretarului Consiliului 

Raional Hîncești urmărește scopul de a asigura activitatea ce reiese din atribuțiile 

secretarului 

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 exercitarea atribuțiilor 

Secretarului Consiliului Raional Hîncești ” nu contravine şi nu necesită modificări ale 

actelor normative în vigoare. 

 

 

   Specialist principal  (resurse umane)                             Valentina EREMIA 

 

 

 

 


