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                                         DECIZIE nr. 10/                        Proiect 

 din 27 decembrie 2017 

 

“ Cu privire la graficul concediilor pentru personalul de  

demnitate publică, secretarul Consiliului raional,  șefilor subdiviziunilor  

din subordinea Consiliului raional pentru anul 2018“ 

 

Pentru asigurarea bunei funcționalități a Consiliului raional, direcțiilor și 

secțiilor din subordine, în conformitate cu prevederile art. 112 alin.(1), 116 alin. (1) 

al Codului Muncii al Republicii Moldova, art. 43 (1,2) al Legii cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008, având avizul 

pozitiv al Comisiei consultative pentru administraţie publică, în temeiul art. 43 (2), 

al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 

raional,  

DECIDE: 

1. Se aprobă graficul concediilor anuale de odihnă pentru anul 2018, a 

Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului, Secretarului Consiliului 

raional, șefilor subdiviziunilor subordonate Consiliului raional (se anexează). 

2. Șefii secțiilor și direcțiilor din subordinea Consiliului raional vor elabora, 

pînă la data de 01.01.2018 grafice de concedii anuale pentru anul 2018 și controla 

pe parcursul anului de gestiune respectarea acestora, în condițiile asigurării  

funcționalității structurilor  date. 

3. Se deleagă Preşedintele raionului cu dreptul de a emite actul administrativ 

cu privire la concediul anual de odihnă pentru personalul nominalizat în anexa la 

prezenta decizie.  

4. Pe perioada concediului anual de odihnă, atribuțiilor de funcţie vor fi 

delegate prin actul administrativ ce vizează concediul, personalului calificat în 

funcţie, conform prevederilor fișei postului. 

5. Specialistul principal în probleme resurse umane va ține cont, la acordarea 

concediilor anuale de odihnă pentru funcțiile enumerate, de prevederile anexei din 

pct.1 al prezentei decizii.  

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama 

Preşedintelui raionului. 
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7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi 

intră în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional 

www.telenesti.md  şi/sau  site-ul  www.actelocale.md. 

 

Președintele ședinței                                                        ____________ 

Secretarul Consiliului raional                                        Lazăr Sergiu 

 

   Anexă la Decizia nr. 10/_ 

din 27 decembrie 2017 

 

 

Graficul 

concediilor anuale de odihnă pentru anul 2018  a  personalului  de demnitate 

publică, secretarul Consiliului raional, funcționarilor publici de conducere din 

subordinea Consiliului raional 

 

n/o Numele, 

prenumele 

Funcția  

 

Perioada 

1. Diana Manoli Președintele raionului August  

2. Harghel Vasile Prim-Vicepreședintele raionului Iulie -august 

3. Furculiță 

Ecaterina 

Vicepreședintele raionului Mai  

4. Lazăr Sergiu Secretarul Consiliului raional Iunie- iulie 

5. Sîrbu Angela Șef, Direcția Asistență Socială și Protecție 

Familie 

Iunie-iulie 

6. Darii Liudmila Șef, Direcția Finanțe Mai  

7. Pascaru Alina Șef, Direcția Generală Educație Iulie-august 

8. Tudosan Oleg Șef, Secția Administrație Publică Februarie  

9. Macari Valeriu Șef, Direcție Agricultură și Alimentație Mai  

10. Stegărescu 

Iacob 

Șef, Secția Construcții, Arhitectură, 

Gospodărie Comunală și Drumuri 

Iulie- septembrie 

11. Bulat Vasilii Șef, Direcția Economie Iulie - august    

12 Casian Pavel Șef, Secția Cultură, Tineret și Sport Iulie - august 
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