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DISPOZ_ITTE
PACNOP,q)ItEHZE

Cu privire la noua componenld a Comisiei de concurs

pentru ocuparea funcliilor publice de execufie vacante

ln conformitate cu prevederile art.29, subpunctul (2). lit. c) din Legea nr.

158-X\/I din 04 iulie 2008 cu privire la funclia publici gi statutul func{ionarului

public gi Regulamentului cu privire la ocuparea funcliei publice vacante prin

concurs, aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr. 201 din 11 martie 2009, in temeiul

art. 54 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd

1ocal6,

DISPUN:
f . in scopul desfbgur[rii concursurilor pentru oauparea funcliilor publice de

execulie vacante din Aparatul preqedintelui gi subdiviziunilor subordonate, se aprobd

Comisia de concurs in noua componenld, dupd cum urmeaz6:

Piotr Puqcari
Preqedintele Comisiei

- preqedintele raionului
Secretarul Comisiei

Evghenia Jileznaia - specialist principal, Aparatul pregedintelui raionului

Membrii Comisiei
- vicepregedinte raionului pe probleme economice

- vicepreEedinte raionului pe probleme sociale

Gheorghe Livi{chi - secretar interimar al Consiliului raional

Vera Ghimiqli - Eef interimar seclie, Seclia economie

Olga Baciu - gef secfie, Seclia cultun6.

Membrii suplean{i
- Eef serviciu, Serviciul relalii funciare qi cadastru

- $ef serviciu, Serviciul agricultura ;i alimentafie

2.Comisia de concurs igi va desfbqura activitatea in strictd'confonnitate cu

prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea func{iei publice vacante prin

concurs.

Petru Scutari
lon Popov

Gheorghe Casim
Gheorghe Ma{cu

$



3.Se stabilegte ci in caz de eliberare a membrilor comisiei de la locurule lor
de munc6, atribuJiile acestora in cadrul organului colegial vor fi preluate imediat gi

exercitate de persoanele nou desemnate in funcJiile respective, fbrd emitera, de cdtre
autoritatea publici a vreunui act in acest sens.

4.Se abroagi dispozilia preEedintelui raionului nr. 144 din 23 noiembrie 2015.

5. Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cunogtinfa persoanelor vizale,
precum Ei la cuno;tinld publicd.

Pregedintele

raionului Basarabeasca Piotr PUSCARI
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