
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PECnYBJIHKA MOJ1HOBA  

PAHOHHLIH CQE1ET JIEOBA

Proiect

DECIZIA nr.
din 25.02.2021 or.Leova

“Cu privire la modificarea deciziei nr.2.22 
din 27.02.2020 “Cu privire la numirea în funcţia 
publică de conducere Şef DCTTS ”

în temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 “privind administraţia publică locală”, 
capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative Secţiunea I Modificarea şi Completarea 
actului normativ al Legii nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, şi informaţia cu 
nr.91-02/4-6 din 16.02.2021 a Biroului Naţional de Statistică al FLepublicii Moldova, Serviciul 
Statistică a raionului Leova , Consiliul Raional Leova,

DECIDE:

1. Se modifică în pct.l a deciziei Consiliului raional Leova nr.2.22 din 27.12.2020 “Cu privire 
la numirea în funcţia publică de conducere Şef DCTTS ” “după cum urmează:

1.1. Se exclude sintagma “ clasa de salarizare -88, coeficientul de salarizare -  6,17” şi se 
include sintagma “ clasa de salarizare - 90, coeficientul de salarizare -  6,43” .

1.2. Se completează cu sintagma “Cuantumul salariului de bază stabilit - 10940” .

2. Contabilul şef din cadrul DCTTS va calcula şi va achita titularului funcţiei salariul lunar, 
ţinînd cont de prevederile pct.l din prezenta decizie şi de alte drepturi salariale acordate 
suplimentar la salariul de bază corespunzător

3. Şef Serviciu resurse umane din cadrul aparatului preşedintelui raionului dna Cazan Larisa va 
aduce prevederile prezentei decizii la cunoştinţa titularului funcţiei, contra semnătură.

4. Prezenta modificare întră în vigoare începând cu data de 01.03.2021.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dnul Nicolae 

Pritcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul Consiliului raional

Lena
Прямоугольник



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie “Cu privire la modificarea deciziei nr.2.22 din 27.02.2020 “Cu 
privire la numirea în funcţia publică de conducere Şef DCTTS ”

în temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 “privind administraţia 
publică locală”, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative 
Secţiunea I Modificarea şi Completarea actului normativ al Legii nr.100 din 22.12.2017 
“Cu privire la actele normative”, şi informaţia cu nr.91-02/4-6 din 16.02.2021 a 
Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Serviciul Statistică a raionului 
Leova, se propune spre aprobare proiectul de decizie.


