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DECIZIE
PEIIJIlH14E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 20 decembrie 2019

Cu privire la incetarea raporturilor de serviciu
cu titularii unor funclii publice de conducere
din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

nr. 03/09

Consiliul raional Basarabeasca intrunit in gedinla ordinard din 20
decembrie 2019;

Luind in dezbateri:
- expunerea de motive din nota informativd la proiectul de decizie,

prezentald de cdtre dna Evghenia Jileznaia, specialist principal in cadrul
Aparatului preqedinteleui raionului;

- prevederile deciziilor Consiliului raional Basarabeasca nr. 0l/01 gi nr.
0I/02 din 2l martie 2013 cu privire la completarea deciziilor Consiliului raional
nr. 06/02,9i respectiv nr. 06103 din 27 noiembrie 2012:

Avind in vedere:
- decizia definitivd a Colegiului penal al Curfii de Apel Chiqindu din 23

mai 2016 (dosar nr. Ia-1536115), care prevede aplicarea lui Ilie Cemaulan,
titularul funcliei de gef al Direc{iei finanle 9i lui Ion Achirug, titularul funcliei de
secretar al Consiliului raional Basarabeasca a pedepsei penale pentru comiterea
infrac{iunii prevdzute de art. 324 alin. (2) lit.b) qi c) Cod Penal al Republicii
Moldova, cu privarea de dreptul de a exercita func(ii publice pe un termen de
trei qi respectiv patru ani;

- avizul la proiectul de decizie
specialitate a Consiliului raional pentru
qi drept;

in conformitate cu prevederile:
- art.62 alin. (1) lit. g) din Legeahr. 158-xvl din 04 iulie 2008 cu

privire la funclia publicd qi statutul funclionarului public;
In temeiul art, 43 gi art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006

privind administralia publicd locald, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:

f . incetarea raporturilor de serviciu in circumstanle ce
pdrfilor cu dl Ilie Cernau{an, titularul funcliei de qef al

prezentat de Comisia consultativd de
probleme juridice, administralie publicd

depind de voin{a
recliei finante.
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2. Incetarea raporturilor de serviciu in circumstanle ce nu depind de voinla
p64i1or cu dl Ion Achirug, titularul funcliei de secretar al Consiliului
raional Basarabeasca.

3. Se declard vacante funcliile publice de conducere in Consiliul raional:
- qef Direc{ie finante;
- secretar al Consiliului raional Basarabeasca.

4. Se anun(d concurs pentru ocuparea funcfiilor publice de conducere
vacante in Consiliul raional, dupd cum urmeazd:
- $ef Direclie finanle;
- secretar al Consiliului raional Basarabeasca.

5. Se pune in sarcind preqedintelui raionului, dl Piotr Puqcari, organizarea gi
desftqurarea in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, a
concursului de ocupare a funcliilor publice de conducere vacante indicate
in punctul4 al prezentei decizii.

6. Se stabilegte cd achitarea drepturilor salariale persoanelor indicate in pct. I
qi pct. 2 dinprezenta decizie, se va efectua in conformitate cu legislalia in
vigoare qi in baza calculelor efectuate pentru perioada de activitate a
acestora in Consiliul raional.

7 . Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii gi urmeazd a fi adusd la
cunoqtinla persoanelor cointeresate, precum qi la cunogtinld public6.

Pregedinte al qedinlei
Consiliului raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretar interimar al
Raional Basarabeasc
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