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DECIZIE
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 20 decembri e 2019 nr. 03/1 I

Cu privire la instituirea Comisiei de concurs
pentru ocuparea func{iilor publice de conducere

in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) lit. c) al Legii 
'r.l5g-XVI din

4 iulie 2008 cu privire la funclia publicb qi statutul func{ionaruIui public, potrivit
pct' 48 lit. a), pct. 54 subpct. 4), pct.56 qi pct. 57 din Regulamentul cu pr'ivire la
ocuparea funcliei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hot6r6rea Guvernului
Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 privini punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu priviie la funcJia publica qi
statutul funcfionarului public, in temeiul art.46 alin. (i) din Legea nr.436-XVI din28 decembrie 2006 privind administra{ia publicd locald, Consiliului raional
Basarabeasca

DECIDE:
1. Se instituie Comisia de concurs pentru ocuparea funcliilor publice de
conducere in urmitoarea componen{d:

Pregedintele Comisiei
Piotr Puqcari -- preqedintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei
Evghenia Jileznaia -- specialist principal in cadrul Aparatului pregedintelui raionului

Membrii Comisiei:
Ion Popov -- vicepregedintele raionului pe probleme sociale
Petru Scutari -- vicepreEedintele raionului pe probleme economice
Gheorghe Livifchi -- secretar interimar al consiliului raional
Andrei Chircov -- consilier raional
Nina Capsamun -- consilier raional {e

Egor Nichita -- consilier raional
Valentina Stratila -- consilier raional

Membrii supleanfi ai Comisiei:
Nicolai Nicolaev -- consilier raional
Claudia Cozmenco -- consilier raional
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2. Se deleagd preqedintelui raionului atribuliile specificate in pct. 48 lit. b)-d) din
Regulamentul cu privire la ocuparea func{iei publice vacante prin concurs, aprobat
prin HotSrdrea Guvernului nr. 201 din I 1.03.2009.
3. Pregedintele raionului va invita, dupd caz, la qedinlele comisiilor de concurs
pentru selectarea candida{ilor la funcliile publice de conducere vacante
(conducdtorii subdiviziunilor descentralizate ale Consiliului raional), un
reprezentant al autoritdlii administraliei publice centrale de specialitate, care
coordoneazdmetodologic activitatea subdiviziunii descentralizate respective.
4. Se stabilepte cd, in caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor de
muncd, atribuliile acestora in cadrul Comisiei vor fi preluate imediat gi exercitate
de persoanele nou-desemnate in funcliile respective, frrd emiterea, de cdtre
autoritatea publicd, a vreunui act in acest sens.

5. Se abrogd decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 06109 din 19 noiembrie
2015 "Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functriilor
publice de conducere" cu modificbrile ulterioare.
6. Controlul asupra executdrii prezentei decizii il va efectua preqedintele raionului,
dl Piotr Pugcari.
7 . Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data adoptdrii qi urmeazd a fi adusd la
cunoqtinld publicS.

Pregedintele gedinlei
Consiliului Raional Basarabegry?:+#;'lZn w.& e GARABA

Contrasemneazd; /-';:'tPi'{:$
Secretarul interimar al rtU l i1ritffi,T
Consiliului Raional Basa Gheorghe LIVITCHI
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