
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57 E-mail: consiliul@,basarabeasca.md

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 16 decembrie 2021

Cu privire la aprobarea graficului
concediilor de odihnd pentru anuI2022

in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. n) al Legii rr. 43612006

privind administra{ia publicd locald (MO nr. 32-35/2007 art. 116), arl. 15 al Legii
nr. I99 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funclii de demnitate

publicd (MO nr. 194-196/2010 art.637), aft. 43 al Legii nr. 15812007 cu privire la
funclia publicd gi statutul funclionarului public (MO nr. 230-232/2008 art.B40),in
temeir"rl art. 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova, precum gi {in6nd cont

de doleanlele beneficiarilor, Consiliul raional Basarabeasca

DBCIDE:

1. Se aprobb graficul concediilor de odihnb pentru anul 2022, al persoanelor alese

in funclii de demnitate public, numite in funclii publice de conducere qi in funclii
de conducdtori ai instituliilor fondate de cdtre Consiliul raional
Basarabeasca, conform anexei.

2. Preqedintele raionului, dl Piotr Puqcari, va emite dispoziliile de acordare a

concediilor de odihnd in conformitate cu graficul aprobat, inclusiv in privinla sa

personal6.

3. Responsabil de executareaprezentei decizii se nume$te dna Evghenia Jileznaia,
special i st principal din cadrul Aparatului preqedintelui raionului.

Preqedintele gedin{ei
Consiliului raional B asarabeasca /Wsuaq Vasile GARABA

Contrasemneqzd:
Secretarul Consiliului
raional Basarabeasca

nr. 06/08

Gheorghe LIVITCHI



Graficul
concediilor de odihni pentru anul 2022

Anexd
la clecizia Consiliului raional

nr'. 06/08 din 16.12.2021
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Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Funcfia definuti Perioada

1. Presedinte al raionului Iulie-ausust
2. Vicepreqedinte aI raionului pe

probleme economice
August-

septembrie
1 Vicepregedinte aI raionului pe

probleme sociale
Septembrie-
octombrie

A Secretar interimar al Consiliului raional Februarie-
martie

5. Sef adir"rnct directie, Directia finan{e Iunie
6. $"f adjunct direclie, Direc{ia

invbtdm6nt seneral Iulie-august

.7
$ef interimar direcfie, Direclia asisten{d

sociald si protectie a familiei Iulie-ausust
8. Sef sectie, Sectia economie August
9. $ef serviciu, Serviciul agriculturd gi

alirnentatie
Decembrie

10. $ef serviciu, Serviciul relalii funciare qi

cadastru
Iunie,

septembrie

11. $ef sec ie. Sectia culturd Iulie, ausust

t2. $ef serviciu, Serviciul construclii,
sospoddrie comunald si drumuri

Ianuarie-
febrr"rarie

13. Director interimar aI IMSP Spitalul
Raional Basarabeasca Ianuarie

t4. $.f al IMSP Centrul de Sdndtate
Basarabeasca

August-
septembrie

15. $ef a

Sadacl
IMSP Centrul de Sdndtate

a Martie
16. $ef a

Bascal
IMSP Centrul de Sdndtate

a

August

17. Dilectcr interimar al IM Centrul
Sto;natolosic Raidnal Basarabeasca Iulie

18. Director interimar al IM7 "Sonbas-
Ser''. icel' ,/ August
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