
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAUýENI

DEc IZIE,"/o
din 2о2з

proiect
Сч privire la асоrdаrеа partiali
а concediului de odihnй anual
preqedintelui rаiопчlчi Cйuqeni

Avбnd in vedere сеrеrеа domnului Аlехапdru CATAN, preqedintele raionului C5ugeni,
in Ьма art.s lit. h), аrt.15 alin.(l), аliп.(З) din Legea cu privire 1а statutul persoanelor cu

funclii de demnitate publicЁ, пr. 1 99 diп |6,07 .20 1 0, cu modificlrile ulterioare,

жt. art.J,10, 11 alin.(l) lit.b), 120 din Codul administrativ а1 Republicii Moldova, пr.116
din l9.07.2018, cu modificёrile ulterioare,

in temeiul art.43 (2) 9i аrt.4б din Legea privind administralia publicё lосаlё, пr.436- XVI
diп 28.|2.2006, cu mоdiГtсёrilе ulterioare, Consiliul raional Cёugeni,

DECIDE:
1. Se асоrdё partial concediul de odihnй anual preqedintelui raionului СёuЕепi, domnului
Аlехапdrц CATAN, iп perioada 2'7 martie - 31 martie2023, inclusiv, cu о duratё de 5 (cinci)
zile calendaristice.
2. Se deleagё vicepre;edinte al raionului Ciugeni, ре perioada
concediului neplбtit, atribuliile Preqedintelui raionului Сйщепi, cu dTeptul de sеmпёturй а
documentelor Гtпапсiаr-ьапсаrе.
3. Decizia poate fi contestatё сu сеrеrе de сhеmаrе in judecatй la Judecёtoria Cбuqeni, cu sediul in
оr. Cёuqeni, str. ýtefan cel Маrе, 86, in tеrmеп de 30 zile, potrivit рrечеdеrilоr Codului
administrativ al Republicii Moldova, nr. 1 1 6/201 8.

4. Se pune in sarcina secretarului Consiliul rаiопаl Cйu;eni de а plasa prezenta Decizie in Registrul
de stat al actelor locale qi se aduce la cunoqtintё:

- Prc0odintolui raionului СпuDппi;
- Aparatului Pregedintelui raionului;

- Vicepregedintelui raionului
- Subdiviziunilor Consiliului raional Сёu;епi;
- Populatiei raionului рriп intermediul plasйrii ре pagina web а Consiliului raional Сйuqепi.

PREýEDINTELE

ýEDINJEI: CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL CONSILшLUI RAIONAL CAUýENI

oxANA сiклвч



NОТД INFORMATIVA

la proiectul Deciziei consiliului raional Сйuqепi "сu privire la асоrdаrеа
раr{iаlЙ а concediului de оdihПй апчаl pregedintelui rаiопчlui Сiчqепi''

Se propune Consiliului raional Cйuqeni арrоЬаrеа prezentului proiect de

Decizie " Сu рrivirе la асоrdаrеа раr{iаlй а concediului de odihnй апuаl

preledintelui rаiопului Сйu;епi" саrе а fost вlаЬgrаt iп Ьша gfirgrii domnului

Alexandru CATAN, preýedinte а1 raionului CйuEeni , in conformitate cu art.15 alin.

(1), alin.(3) din Legea cu privire la statutul реrsоапеlоr cu funclii de demnitate

publicё, пr.199 din 16.07.2010, саrе reglementeazб procedura de acordare а

сопсеdiu de оdihпй апuаl pldtit, сu о duratd de 35 de zile caleпdaristice, dасй legea

speciald пu prevede аlфL Сопсеdiul poate fi acordat iпtegral Sач ре pdr|i, сu

сопdiliа са uпа diпtre pdr|i sd пufiе mai micd de ]4 zile caleпdaristice.

AvAnd in vеdеrеа necesitatea realizйrii obligaliunilor de serviciu ale

preqedintelui raionului, in baza аrt.5 1it. h) din Legea cu privire la stafutul

реrsоапеlоr cu funclii de demnitate publicй, nr.199 din |6.07.20|0, Consiliul raional

este in drept sй delege aceste func{ii, ре durata absenlei preqedintelui raionului unui

vicepregedinte al raionului, cu drept de sеmпйturй а documentelor financiar Ьапсаrе.
proiectul de Decizie "cu privire la acordarea раr[iаlй а concediului de odihn5

апuаl preýedintelui raionului Сёugепi" se prezintй comisiilor consultative de
specialitate pentru avizarc 9i Consiliului raional pentru examinare gi adoptare.

Specialist principal Ludmila SANDU//-/

Tatiana
Evidenţiere

Tatiana
Evidenţiere

Tatiana
Evidenţiere



CONSI LIULUI RАIОNЛL СЛU$ЕNr

CERERE

Subsemnatul Alexandru CATAN , tо8 sй-mi acordali 5 zile concediu оrdiпаr de

odihna pentru data27-31 mаrtiе 202З.

Data sеmпйturа

Tatiana
Evidenţiere

Tatiana
Evidenţiere

Tatiana
Evidenţiere



Dоmпulе Аlехапdru CATAN

Preqedintele raionului Сйuqепi

Prin prezenta, in urmа necesitёlii арёrutе, specialistul principal din cadrul
Aparatului preqedintelui raionului Cйuqeni solicitй includerea in ordinea de zi а
gedinlei extraordinare aConsiliului rаiопаl Сёuqепi proiectul de decizie " Cu privire
la acordarea раr|iаlй а сопсеdiului de оdihпй апuаl presediпtelui raioпului
Сйusепi".

Апехi:

1. Proiectul de decizie -1 file;
2. Nota informativб -1 file;

Specialist principal /и,/ Ludmila SANDIJ
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