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DECIZIE nr. 5/11
din 25 august 2017

,, Cu privire la demisia d-nei Eugenia Ioxa
din funcția de șef a Direcției Generale Educație’’
Examinând cererea de demisie a d-nei Eugenia Ioxa din funcția de șef a Direcției
Generale Educație, în temeiul art.28 alin (1) lit. ,,a’’ și ”c”, art.49 alin (1), art. 65 (1) al Legii
nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,
pct.nr.48 și 49 a Regulamentului privind ocuparea funcției vacante prin concurs aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008, având în vedere avizul pozitiv al
Comisiei consultative administrație publică, în temeiul art.43 alin(2) și art.46 alin (1) al Legii
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional,
D E C I D E:
1.Se aprobă demisia d-nei Eugenia Ioxa din funcția de șef a Direcției Generale
Educație, din data de 25 august 2017, urmare a cererii depuse în adresa Consiliului raional .
2.Se anunță vacantă funcția de șef al Direcției Generale Educație.
3.Se împuternicește Președintele raionului cu dreptul de a :
- semna actul administrative cu caracter personal ce va asigura achitarea contribuțiilor
salariale conform prevederilor normative în vigoare, urmare a încheierii raportului de serviciu
nominalizat.
- exercita atribuțiile ce vizează organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcției temporar vacante conform prevederilor Hotărâri de Guvern nr.201 din 11
martie 2009.
4.Până la numirea în funcția de șef al Direcției Generale Educație în bază de concurs,
toate atribuțiile șefului Direcției date urmează a fi exercitate temporar de către d-na Maria
Vleju - șef adjunct al Direcției Generale Educație .
5. Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în seama specialistului principal în
probleme resurse umane și a contabilului șef din cadrul Aparatului Președintelui raionului, în
parte conform atribuțiilor de serviciu.
6. Controlul asupra executării deciziei date va fi exercitat de Președintele raionului.
7. Prezenta decizie urmează să intre în vigoare la data aducerii la cunoștința
persoanelor vizate și se publică pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md
şi/sau site-ul www.actelocale.md .
Cu decizia au luat cunoștință (data, semnătura):
__________________________ Eugenia Ioxa
_________________________ Maria Vleju
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