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Proiect

DECIZIA nr.4.19

din 24.09.2020 or. Leova

„Cu privire la delegarea unor atribuţii 
suplimentare preşedintelui raionului”

în conformitate cu art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2) al Legii nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală, Legea nr. 158 din 04.07.2008 “ cu privire la funcţia publică 
şi statutul funcţionarului public”, Legea nr. 270 din 23.11.2018 „privind sistemul unitar 
de salarizare în sectorul bugetar” , Legea nr. 199 din 16.07.2010 „ cu privire la statutul 
persoanelor cu demnitate publică”, în scopul asigurării legalităţii actelor adoptate sau 
emise de autoritatea executivă, a reglementării modului şi condiţiilor de plată a 
sporurilor, suplimentelor, a premiilor anuale şi unice şi a altor plăţi persoanelor care 
deţin funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional şi a conducătorilor 
subdiviziunilor din cadrul Consiliului raionului, Consiliul raional,

DECIDE:

1. Se împuterniceşte dl Nicolae Priţcan, preşedinte al raionului, de a exercita şi alte 
atribuţii încredinţate de Consiliul raional, în privinţa persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică, a funcţionarilor publici de conducere din cadrul subdiviziunilor Consiliului 
raional şi a secretarului Consiliului raional, după cum urmează:

a) acordarea concediilor anuale plătite, concediilor neplătite şi concediilor de 
odihnă anuale suplimentare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) rechemarea din concediul anual plătit în legătură cu necesităţile stringente de 
serviciu a preşedintelui raionului, persoanelor care deţin funcţii de demnitate 
publică, secretarului consiliului raional, şefilor de subdiviziuni ale consiliului 
raional, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) stabilirea sporurilor, suplimentelor, primelor şi a altor plăţi, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar;

d) conferirea gradelor de calificare superioare conform prevederilor legale;
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e) evaluare?! performanţelor profesionale ale secretarului consiliului raional, a 
şefilor subdiviziunilor consiliului raional, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;

f) numirea în funcţie, pe o perioadă determinată la atingerea vârstei de 63 de ani, 
precum şi la expirarea perioadei determinate pentru care a fost numit după 
atingerea vârstei de pensioare;

g) asigurarea exercitării interimatului funcţiei publice de conducere pe o perioadă 
determinată;

h) suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu în circumstanţele ce nu depind 
de voinţa părţilor, precum şi acceptarea demisiei din funcţia publică de 
conducere;

i) reîncadrarea în funcţie publică de conducere la încetarea motivelor ce au 
provocat suspendarea raporturilor de serviciu, sau după caz, la sfârşitul perioadei 
pentru care a fost aprobată cererea de suspendare;

j) confirmarea în funcţia publică a funcţionarului public de conducere debutant la 
expirarea perioadei de probă stabilite în baza rezultatelor evaluării activităţii 
profesionale obţinute şi conferirea gradului de calificare;

2. Se împuterniceşte dl Nicolae Priţcan, preşedinte al raionului să emită dispoziţii 
privind executarea prevederilor punctului 1 al prezentei decizii .
3. Despre rezultatele executării deciziei în cauză Consiliul raional va fi informat anual 
în raportul privind activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului 
raional.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui 
Nicolae Priţcan.

Preşedinte al şedinţei 
Consiliului raional

Secretar
al Consiliului raional E. Copoţ

Avizat:
Specialist principal

R. Ceoric



NOTA INFORMATIVA

la proiecţii! Deciziei „ Cu p r iv ir e  la de legarea  u n or a tr ib u ţii  su p lim en tare  
p reşed in te lu i ra ion u lu i  „

t .  Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii
proiectului_____________________________

Elaborarea proiectului de decizie „ Cu privire la delegarea unor atribuţii suplimentare 
preşedintelui raionului „ reiese din faptul că prin delegarea de către Consiliul raional a unor 
împuterniciri suplimentare preşedintelui raionului, ar fi posibilă soluţionarea la timp, procedural 
şi legal a unui şir de chestiuni apărute în perioada dintre şedinţele Consiliului raional, evitând 
astfel convocarea de fiecare dată a Consiliului Raional pentru examinarea unei singure chestiune 
legate în special de reglementarea raporturilor de serviciu a conducătorilor subdiviziunilor din 
subordine şi a secretarului Consiliului raional prevăzute de art. 31, art. 33,art. 34, art. 36, art. 40, 
art.43, art. 52-54, art.55 din Legea nr. 158/2008 „ cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public'’, precum şi a persoanelor cu funcţii de demnitate publică prevăzute de 
prevederile Legii nr. 199/2010 „cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”.

Totodată şi datorită faptului că Legea nr. 270/2018 “ privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar” nu prevede expres faptul că preşedintele raionului poate acorda premii unice şi 
anuale persoanelor cu funcţii de demnitate publică precum şi şefilor de direcţii şi secretarului 
Consiliului raional, care la fel sunt aleşi şi numiţi prin decizia autorităţii deliberative.

Iniţiatorul proiectului de decizie este preşedintele raionului, dl Nicolae PRIŢCAN şi autorul 
este specialistul principal din cadrul aparatului preşedintelui raionului, dna Ceoric Roxana.

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

Elaborarea prezentului proiect de decizie este reglementat de prevederile Legii nr. 158/2008 
„ cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Legea nr. 270/2018 “ privind 
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” , Legea nr. 270/2018 “ privind sistemul unitar 
de salarizare în sectorul bugetar” _____________________________________

3. Scopul şî obiectivele proiectului_________ ________ ______________
Proiectul de Decizie urmăreşte scopul asigurării legalităţii actelor adoptate de preşedintele 
raionului, reglementării modului şi condiţiilor de plată a sporurilor, suplimentelor, a premiilor 
anuale şi unice şi a altor plăţi persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, secretarului 
consiliului raional şi a conducătorilor subdiviziunilor din cadrul Consiliului raionului.

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect _________
Riscuri estimate nu su n t.__________________________________________________

6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 
actele normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului

Proiectul de decizie nu contravine actelor normative în vigoare şi nu necesită abrogarea unor acte 
administrative sau decizii aprobate de Consiliul Raional Leova.


