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Nr. ________

PROIECT

DECIZIE
mun. Cahul

din ________ 2020

Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V
nr.04/02 V din 27 decembrie 2019 „Cu
privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui
raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional
Cahul pentru anul 2020”
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea privind administraț
administrația publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006, Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare,
salarizare
art. 62-64
64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, ținînd cont de avizul Comisiei
consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanțe şi relații
ții transfrontaliere,
transfrontaliere Consiliul
Raional Cahul
DECIDE:
1. Se modifică Anexa nr. 2 la Decizia nr. 04/02-V
V din 27 decembrie 2019 „Cu privire la
aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, ale
direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul
2020”, după cum urmează:
-

laa compartimentul 1 „Aparatul președintelui raionului Cahul”” poziția

„Contabil

pdtafap

2”

ps

2”;

pa

6”

pa

6”;

pa

1”

pa

1”;

se substituie cu poziția
pozi
„Contabil superior
poziția
„Îngrijitor
Îngrijitor încăperi de serviciu
se substituie cu poziția
pozi
„Îngrijitor încăperi de producție
produc și de serviciu
poziția
„Muncitor
se substituie cu poziția
pozi
„Muncitor auxiliar
poziția
„Tehnician
Tehnician pentru suportul tehnic al
calculatoarelor

pdtafap

1”

se substituie cu poziția
pozi
„Tehnician superior

pdtafap

1”.

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Cenușa Marcel, președintele
raionului Cahul, și Comisiei economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere.
Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul
Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul

Cornelia PREPELIȚĂ

Elaborat și avizat pentru legalitate: Lilia Raileanu, specialist principal (jurist) ______________
Coordonat: M. Cenușa, președintele raionului______________
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional_____________

