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DECIZIB nr. 5/10
din l0 decembrie 2020

Cu privire Ia graficul concediilor pentru personalul de

demnitnte publici, secretarul Consiliului raional, qefilor subdiviziunilor
din subordinea Consiliului raional pentru anul202l

Pentru asigurarea bunei funcfionalitAfi a Consilir-rlui raional, direcfiilor qi

secfiilor din subordine, in conforrnitate cu prevederile ar1. 112 alin.(l) qi 116 al

Codului Mr-rncii al Republicii Moldova nr. 15412003, art. 43 (1,2) al I-egii cu

privire la func{ia publicd qi statutul funclionarului public nr. 158/2008, avAnd

avizul Cornisiei consultative pentru administralie publicS, in temeiul afi. 43 (2), al

Legii privind administralia publicd locald nr. 43612006, Consiliul raional,

DECIDE:

l. Se aprobd graficul concediilor anuale de odihna pentru anul 2021, a

Presedintelui raionului, Vicepreqedinlilor raionului, Secretarului Consiliului

raional, qefilor subdiviziunilor subordonate Consiliului raional (se anexeazd).

2. $efii secliilor qi direcfiilor din subordinea Consiliului raional vor elabora,

pAnd la data de 15.12.2020 grafice de concedii anuale pentru anul2021 Ei controla

pe parcul'sul anului de gestiune respectarea acestora, in scopul asigurdrii bunei

func{iondri a unitSlilor administrate.

3. Se deleagd Preqedintele raionului cu dreptul de a emite actul administrativ

cu privire la concediul anual de odihnd pentru personalul nominalizat in anexa la

prezenta decizie.

4. Pe perioada concediului anual de odihn[, atribuliile de funclie vor fi
delcgate prin actul adrninistrativ ce vizeazd concediul, personalului calificat in
func{ie, conform prevederilor fiqei postului.

5. Specialistul principal in problerrre resurse umane va line cont, la acordarea

concediilor anuale de odihnd pentru funcfiile enumerate, de prevederile anexei din

pct.l al prezer-rtei decizii.

6. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in searna

PreEedi ntelui raionului.



7. Prezenta decizie urmeazd a fi adusd la cunoqtinla titularilor func{iilor
vizate, se publicd pe site-ul r.vr.rrrv.telenesti.nrd , inclusiv in buletinul informativ

,,Monitorul de Teleneqti" gi intr[ in vigoare la data includerii in Registru de Stat al

actelor locale.

Preqedintele qedin{ei

Secretarul Consiliului raional

Anexd la Decizia nr. 5/ 1 0

din 10 decembrie 2020

Graficul
concediilor unuule de odihnd pentru anul 2021 a personalului de demnitate

publicd, secretarul Consiliului raional, funclionurilor publici de conducere din
s ubordinea Consili ului raio nul

n/o Numele,
prenumele

F'unctia Perioada

I Mariana
Orr-rbun

Preqedintele raionului Martie-august

2
Alexandru Isac

Vicepregedintele raionului pe probleme
economice

Iunie-decernbrie
aJ Alcxi-rndn-r

'l'itbrrrccanLr
Vicepreqedintele raionului pe probleme
sociale

August-se pternbrie

4 Sergiu Lazdr Secretarul Consi li Lrlui raional I r-rrrie-iulie
5

Angela Sirbu $ef, Direcfia Asistenld Social6 gi Protecfie
Familie Ir-rlic-aurgr-rst

6. [,irrdnrila l)arii $ef, I) rect a Finante Aprilie-mai
l. Alina Pascaru $ef, I) rect a Generald Ildr-rcatie Maltic-it.rlic
8. Vasilii IlLrlat $ef, Sectia Administratie Publicd Mai-iunie, iulie - august
9. Valeriu Macari Sef, Direc[ic Agriculturd si Alimcntatic Aprilie
10.

Vlad im ir
Ciobanr-r

$ef interimar, Secfia Construcfii,
Arl-ritecturS, Gospoddrie Comunald gi

Drumuri
Iunie

il. Loreti Anton $ef, Directia Econorn e Ircbn-rarie-iulie
t2 Pavel Caq!a1 Sel', Sectia CulturS, T neret Ei Sport Iulie-august


