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DECIZIB
PETIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 31 martie 2020

Cu privire la delegarea unor atribulii
suplimentare preqedintelui raionului

nr.02/09

Avdnd in vedere faptul c6, prin delegarea cle cdtre Consiliul raional a unor
imputerniciri suplimentare preqedintelui raionului ar fi posibild solufion area la
'timp a unui qir de chestiuni apdrute in perioada dintre gedinlele Consiliului
raional, evitOnd astfel convocarea de fiecare datd a Consiliului raional pentru
examinarea unei singure chestiuni legate in special de reglamentarea
raporturilor de serviciu/munci a conducdtorilor instituliilor qi subdiviziunilor din
subordine,prevdzute de art.33, art.42 alin. (5) qi (5'), art.49, art.52-54, aft.
55, art. 62 qi art. 65 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funclia publicd qi
statutul funclionarului public (MO nr.230-232/2008 art.B40), art. 68 alin.(2), art.
76-78, art. 82-83 qi art. 85 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.
154/2003 (MO nr.159-162/2003 art.648), in temeiul art. 53 alin. (2), art. 46 din
Legea nr. 43612006 privind administralia publicd locald (MO nr.32-35/2007
art' 1 I6), avdnd Iabaz6, avizul Comisiei consultative de specialitate a Consiliului
raional pentru probleme juridice, administralie publicd qi drept, Consiliul raional
Basarabeasca

DECIDE:
1. Se acordd pregedintelui raionului Basarabeasca, dlui Piotr PuEcari urm6toarele
atribulii suplimentare, care trmeazd, a fi exercitate prin emiterea dispoziliilor cu
caracter individual, care vor fi aduse in mod obligatoriu la cunoqtinia Consiliului
penqu aprobare in gedinla sa imediat urmdtoare:
1.1. In privinla funclionarilor publici de conducere din cadrul subdiviziunilor
Consiliului raional, inclusiv secretarul Cbnsiliului raional Ei conducdtorii
subdiviziunil or des centralizate al e cons iliului raional :

a) numirea in funclie, pe o perioadd determinat6la atingerea vdrstei de 63 ani,
precum qi la expirarea perioadei determinate pentru care a fost numit clup6
atingerea vdrstei de pensionare;

b) asigurarea exercitdrii interimatului funcliei publice de conducere pe o
perioadd determinatd, in special pentru subdiviziunile Consiliului raional fbr6
statut de persoand juridicd;



c) re6ncadrarea in funcfie publicd de conducere la incetarea motivelor ce au
provocat suspendarea raporturilor de serviciu sau, dupd caz,Ia sfirqitul perioadei
pentru aare a fost aprobatd cererea de suspendare;

d) suspendarea qi incetarea raporturilor de serviciu in circumstanlele oe nu
depind de voinfa pdrlilor, precum qi acceptarea demisiei din func{ia publicd de
conducere;

e) evaluarea performanlelor profesionale ale secretarului Consiliului raional;

f) conferirea gradelor de calificare superioare conform prevederilor legale;

i) acordarea premiilor unice funclionarilor publici de conducere qi persoanelor
cu func{ii de demnitate publicd din cadrul Consiliului raional, in conformitate cu
prevederile art. 2l dinLegea nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare
in sectorul bugetar;

j) confirmarea in funclia publicd a funclionarului public de conducere debutant,
la expirarea perioadei de probS stabilitd, in baza rezultatelor evaludrii activitdlii
profesionale ob{inute.

1.2. itt privinla conducdtorilor instituliilor medico-sanitare publice,
administratorilor intreprinderilor municipale, fondate de Consiliul raional:

a) modificarea duratei contractului individual de muncd la expirarea termenului
pentru aare a fost incheiat;

b) acceptarea demisiei, suspendarea qi incetarea contractelor individuale de
muncd in circumstanlele ce nu,depind de voinla pdrfilor, prin acordul pdrlilor
sau la iniliativa unuia dintre pdrli.

2. Preqedintele raionului, dl Piotr Puqcari va asigura executarea atribuliilor
suplimentare acordate de citre Consiliu, cu respectarea obligatorie a cerin{elor
stipulate in pct. I al prezentei decizii.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcind Comisiei
consultative de specialitate a Consiliului raional pentru probleme juridice,
administralie publicd qi drept.

4. Prezenta decrzie urmeazd a fi adusd la cunoEtinla persoanelor vizate, preoum
qi la cunoqtinld publicd prin publicarea pe pagina oficiald a Consiliului raional
www.basarabeasca.md.
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