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                                                                                                    PROIECT 

DECIZIE  nr. 4/ 
din 05 noiembrie 2020 

 

    Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/3 din 02 septembrie 2020 

„Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul raional  

în cadrul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești  

pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din 01.11.2020” 

   În scopul asigurării activităţii consiliului raional, ținând cont de prevederile art. 49 al. 1 din 

legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, art. 22 din Legea 

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, art. 62 alin (1) al Legii nr. 

100/2017 cu privire la actele normative,ținând cont de avizul Comisiei consultative pentru 

problem de administrație public, în temeiul art. art.14 alin. (2) lit. x), 43 al. (1) lit. (i,), 46 al. (1) 

ale Legii privind administrația publica local a nr. 436/2006, Consiliul raional 

 

DECIDE: 

 1. Se aprobă complectarea Deciziei nr. 3/3 din 02 septembrie 2020 „Cu privire la 

desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul raional în cadrul Consiliului Electoral al 

Circumscripției Electorale Telenești pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din 01.11. 2020” 

după cum urmează: 

După punctul 3 se introduce un nou punct 4 cu următorul conținut: 

Pe perioada degrevării de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a 

secretarului consiliului raional, interimatul, cu îndeplinirea tuturor atribuțiilor funcției de 

secretar al consiliului raional, va fi asigurat de șeful secției Administrație publică, cu achitarea 

salariului aferent funcției de secretar al consiliului raional și suspendarea raporturilor de 

serviciu în funcția deținută.  

         Punctul 4 va deveni respectiv punctul 5 iar punctul 5 va deveni respectiv punctul 6. 

 

2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Preşedintelui raionului.  

 

3. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică 

pe site-ul www.telenesti.md , inclusiv în buletinul informativ „Monitorul de Telenești” şi intră în 

vigoare la data includerii în Registru de Stat al actelor locale. 

 

 

Preşedintele de şedinţă                                           

 

Secretarul interimar al Consiliului raional                               Vasilii Bulat 
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