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Proiect de decizie

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ITAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la delegarea imputernicirilor
Pre;edintelui Raionului Soroca, dlui Rusnac Ve*ceslav

Consiliul Raional, intrunit in gedinld ordinard la d,ata de 12 decembrier 2019,
Av6nd in vedere:

- Expunerea de motive din Nota informativd
imputernicirilor Pregedintelui Raionului Soroca. dlui
fJmane, nr.44-p din 28.II.2019:

la proiectul de decizie ..Cu privire la delegarea
Rusnac Veaceslav", prezentat de Serviciul Reiurse

Veaceslav, imputemiciri dLe acordare a
instituliilor publice gi inlreprinderilor

- Raportul de expertiza juridicd a Serviciului Asistenld Juridica nr. ! djn C+, l^c . 2019.- Avizul comisiei de specialitate pentru intrebdri juridice Ei admin ;iltr 
' 
-'v 

r

in temeiul art'43 alin. (2), art.46 alin.(l) qi art.53 alin.(2)ale Legii nr.436121.006 privind actrninistraliapublicd locali, art.10 alin.l lit.a) 9i lrt.e), art45-a6 alin.(i) $i (6),k. +s ali'.(l), art.49 giart.260 aleCodului Muncii a republicii Moldova ru.l54l20ar3, cu modifi"arlr" qi .o*pt.tarile ulterioart:

DECIDE:

l ' Se deleagd Pregedintelui Raionului Soroca, dlui Rusnac Veaceslav, imputemiciri de a incheia, dea modifica, de a suspenda gi de a rezilia contractele individuale de munca/acorduri .dilionale cudirectorii/administrato^rii institufiilor publice ;i intreprinderilor municipale, lfondate de ciitre consiliu,adoptate prin decizia Consiliului Raional Soroca.
2. Se deleagd Pregedintelui Raionului Sorooa, dlui Rusnac

concediilor (anuale qi/sau sociale) directorilor/ardministratorilor
municipale, fondate de cdtre consiliul raional.

3' Se deleaga Pregedintelui Rdlonului Soroc,a, dlui Rusnac veaceslav, imputerniciri depline pentruelaborarea, negocierea gi semnarea Acordurilor de colaborare a consiliului Raional soroca cuotganizal1i Non-guvernameTrtale, autoritdli publice locale, institulii ain nepurrrica Moldova qii de pestehotare.
4' Prezenta decizie se aduce la cunogtinld publica prin publicarea in Registrul de Stat a ActelorLocale ;i se comunicd prin transmiterea copiei:

- Pregedintelui raionului Soroca;
- Vicepregedinfilor Raionului Soroca;
- Secretarului Consiliul Raional Soroca;
- conducdtorilor subdiviziunilor consiliului Raional Soroca

Soroca;
- Serviciului Asistenfd Juridicd;
- Serviciul Resurse Umane.

gi Aparatului Pregedintelui Raionului

INDICETD
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Elabolat:

Coordonat:

Avizat:

Ruslac Vearceslar,, I)regedinte al RaionLrlui Soroca

Zabriat Stela, secre tiu"Lrl Consiliului r.aional Soroca



Nota informativd

nr.44-p din 28 noiembrie 2019

la proiectul de decizie

"Cu privire la delegarea imputernicirilor Pre;redintelui Raionului Soroca, dlui Rusnac Vr-aceslav,,

I

Proiectul de decizie este elaborat conllorm art.43 alin.(2), art.46 alin.(l) qi art.53 alin.(2) ale

Legii nr.43612006 administrafiei publice locale, cu modificarile qi completdrile ulterioare, art.10 alin.1

lit.a) qi lit.e), afi.45-46 alin.(5) gi(6), art. 48 alin.(l), art.49 qi art.260 ale codului Muncii a republicii
Moldova nr.15412003, cu modificirile qi completdrile ulterioare.

Pentru buna funclionare a instituliilor publice gi intreprinderilor municipale, fondate de cdtre

consiliul raional, este necesar de acordat Pregedirntelui Raionului Soroca imputerniciri de a incheia, de a

modifica, de a suspenda ;i de a rezilia conlractele individuale de muncd./acorduri adir;ionale cu

directorii/administratorii/qefii instituliilor publice gi intreprinderilor municipale, fondarte de cdtre

consiliu, adoptate ptin decizia Consiliului Raional Soroca, de acordare a concediilor (amrale gi/sau

sociale) directoriilor/gefilor instituliilor publice qi intreprinderilor municipale, fondate de ciltre consiliul
raional ;i imputr:miciri depline pentru elaborareia, negocierea qi semnarea Acordurilor de colaborare a

Consiliului Raional Soroca cu Organizalii Non-;guvernamentale, autoritdli publice locale, institutii din
Republica Moldova qi de peste hotare.

in scopul respectdrii prevederilor Legii m.23912008 privind transparenla in procesul

decizional proiectul de decizie dat a fost plasat pe pagina web a Consiliului Rai'nal Soroca

www.soroca.md.

Proiectul de decizie se prezintd comisiiilor de specialitate pentru avizare, apoi va fi inaintat qi

examinat in gedinfa Consiliului Raional.

in contextul celor expuse mai sus, in conformitate cu

de a aproba proiectul de decizie "Cu privire la delegarea

Soroca, dlui Rusnac Veaceslav" I

Caraug Luiza,

Serviciului Resurse Umane

prevederile legislaJiei in vigoare, propun

imputernicirilor Pregedintelui Raionului

Specialistprincipal al



REPUBLICA MOLDOVA
COINSILIUL RAIONAL SOROCA

sERVtCt rJ L AS|STENTA J U Rt DtCA

I

Raport de e>pertizd juridicd
privind proiectul deciziei Consiliului Ri.aional pi a documentelor anexate la dosar

"Cu privire la delegarea imputernicirilor Pregedintelui Raionului Soroca
Domnului Rusnac Veaceslav',

Examindnd proiectul deciziei Consiliului Raional gi a documentelor anexate lia dosar
parvenit spre avizare, Vd comunicdm urmdtoar,ele:

Proiectul deciziei iniliat de Domnul Rusnac veaceslav,
elaborat de Doamna caraug Luiza, specialist principal al
incadr eazd, in competenlele consiliului Raional stipulate in :

art.43 alin.(2) al Legii rtt'43612006 privind administralia publicd locald: Consiliul raional
poate tealiza gi alte competenle in condiliile legii, cu condifia asigurdrii surselor de finanfare
pentru acoperirea integrald a costurilor realizdriilor.

att.53 alin.(2) al Legii nl.+zatzoa6 prrivind administrafia publicd locald: preqedintele
raionului, in calitatea sa de autoritate publicd executivd, poate indeplini gi alte atribufii pri:viizute
de legislalia in vigoare sau incredinfate de consiliul raional.

Necesitatea examindrii proiectului deciziei reiese din datele prezentate.
in temeiul celor menlionate, considerdim cd proiectul deciziei cu toate docunnentele

formate la dosar, corespund cu actele normatil'e in vigoare, se acordd aviz favorabil pentru a fi
inaintat gi examinat in gedinla Comisiei de specialitate, apoi propus spre examinare la rgedinla
Consiliului Raional. 

. I

JL(W ArinaMdrii
$ef Serviciului Asistenld Juridicd

Nr.02- 156/j

Din 04.12.2019

Pregedinte al Raionului Soroca gi

Serviciului Resurse Umane. se
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