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DECIZIA nr.

din 03.06.2021 or. Leova

“Cu privire Ia acordarea concediului 
de odihnă anual ”

în conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 "privind administraţia 
publică locală ”, art. 15 alin.(l) al Legii nr. 199 din 16.07.2010 “Cu privire la statutul 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică”, Legea nr.270 din 23.11.2018 „ Privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Convenţia Colectivă (nivel teritorial) pentru anii 
2019-2024, conform Programului concediilor de odihnă anuale a preşedintelui raionului, 
vicepreşedinţilor, secretarului şi şefilor subdiviziunilor Consiliului Raional Leova pentru anul 
2021 aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.5.21 din 10.12.2020 şi în baza cererii depuse 
de preşedintele raionului dnul Nicolae Priţcan, Consiliul raional Leova,

1. Se acordă dlui Nicolae Priţcan, preşedintele raionului Leova, concediu de odihnă 
anual divizat pentru perioada 22.11.2020 -  22.11.2021, cu o durată de 14 zile 
calendaristice cu începere de la 13.07.2021 până la 26.07.2021 inclusiv.

2. Contabilul-şef din cadrul aparatului preşedintelui raionului, dna Elena Screlea va 
efectua calcularea şi achitarea indemnizaţiei de concediu în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dnei Elena Copoţ, secretarul 
Consiliului raional.
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NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie “Cu privire la acordarea concediului
de odihnă anual ”

în  conformitate cu . 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 "privind 
administraţia publică lo ca lă” , art.15 a lin .(l) al Legii nr.199 din 16.07.2010 “Cu privire 
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”, Legea nr.270 din 23.11.2018 „ 
Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Convenţia Colectivă (nivel 
teritorial) pentru anii 2019-2024, conform Programului concediilor de odihnă anuale a 
preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, secretarului şi şefilor subdiviziunilor 
Consiliului Raional Leova pentru anul 2020 (decizia C.R. nr.5.21 din 10.12.2020) şi 
în baza cererii depuse de preşedintele raionului dnul Nicolae Priţcan, se propune spre 
aprobare proectul de decizie.


