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Proiect  

                                                                               

                                                           D E C I Z I E 
                                                               mun. Hînceşti 

 

     din ___ septembrie 2021                                                nr. 04  / 

 

Cu privire la funcția de director 

 al Azilului pentru persoane în vîrstă  

și persoane cu dizabilități din com.Sărata-Galbenă” 

       În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit.q  al Legii privind administrația 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile pct.13 din 

Regulamentul cu privire la funcționarea azilului pentru persoane în vîrstă și persoane 

cu dizabilități din com.Sărata-Galbenă aprobat prin Decizia Consiliului raional Hîncești 

nr.03/12 din 04.07.2014 ”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a  Regulamentului cu 

privire la funcționarea azilului pentru persoane învîrstă și persoane cu dizabilități din 

com.Sărata-Galbenă” și în legătură cu încetarea mandatului, Consiliul Raional Hîncești 

DECIDE: 

1. Se declară funcția vacantă de director al Azilului pentru persoane în vârstă și 

persoane cu dizabilități din com.Sărata-Galbenă, în legătură cu încetarea 

mandatului directorului Azilului pentru persoane în vârstă și persoane cu 

dizabilități din com.Sărata-Galbenă.  

2. Se desemnează în funcția de director-interimar al Azilului pentru persoane în vârstă 

și persoane cu dizabilități din com.Sărata-Galbenă, dl Ivan PAVLIUC, începând cu 

data de 17.09.2021, până la desfășurarea concursului. 

3. Decizia intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale și poate 

fi contestată la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni, în termen de 30 de zile de la data 

comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018. 

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

Hîncești, dl Iurie LEVINSCHI. 

 

 

     Preşedintele şedinţei                    _____________ 

 

Contrasemnează: 

               Secretarul 

 al Consiliului Raional Hînceşti                                 Elena MORARU TOMA            
 

Inițiat :___________________ Iurie LEVINSCHI, Președintele raionului, 

Elaborat: _________________ Valentina EREMIA, specialist principal (RU), 

Avizat: __________________  Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul  Deciziei 

Cu privire la funcția de director 

al Azilului pentru persoane în vîrstă 

și persoane cu dizabilități din com. Sărata-Galbenă” 

 

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 

Conform Regulamentului Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități din 

com.Sărata-Galbenă” pct.13 privind numirea în funcție pe bază de concurs a 

conducătorului. Astfel până la desfășurarea concursului de către Consiliul Raional 

Hîncești este necesar de a asigura activitatea managerială a instituției publice.  

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a asigura buna funcționare a Azilului pentru 

persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități din com.Sărata-Galbenă”, 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 ___, 2021, Cu privire la  funcția de director al Azilului 

pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități din com.Sărata-Galbenă” nu 

contravine şi nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

   Specialist principal  (resurse umane)                             Valentina EREMIA 

 

 

 
 

 


