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PROIECT 
 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

                                   

Nr. _________                                                                                    din __________ 2022 

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu 

în circumstanțe ce nu depind de voința părților 
 

În temeiul art.43  din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.62 alin.1 

lit.h) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, art.6 

alin.4 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Deciziei 

Consiliului Raional Cahul nr.04/11-IV din18 mai 2017 „Cu privire la numirea în funcție  

”, avizului Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice, Consiliul Raional Cahul 

D E C I D E: 

1. Încetează raporturile de serviciu în circumstanțe ce nu depind de voința părților cu  

Direcției generale finanțe a Consiliului Raional Cahul, 

începînd cu 18 mai 2022, din motivul expirării termenului pentru care funcția publică a 

fost ocupată pe perioadă determinată. 

2. Secția contabilitate bugetară din cadrul Direcției generale finanțe  va efectua toate 

achitările aferente privind încetarea raporturilor de serviciu în circumstanțe ce nu depind 

de voința părților, conform legislației în vigoare. 

3. Se declară vacantă funcția de șef al Direcției generale finanțe a Consiliului Raional Cahul 

începînd  cu data de 19 mai 2022. 

4. Se obligă   să depună declaraţia de venituri și interese 

personale în termen de 30 de zile de la data încetării  raporturilor de serviciu.  

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Cahul (sediul Central, str. M. Frunze, 

nr.63) în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018. 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului Cahul și 
Comisiei consultative de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și 

libertăților omului, relații interetnice. 
 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului Raional Cahul                                
 

             Contrasemnează: 

     Secretarul 

          Consiliului Raional Cahul                                      Cornelia PREPELIȚĂ 

                                              
Elaborat: T. Tricolici, specialist principal _____________ 

Coordonat: V.Șevcenco, vicepreşedintele raionului______________ 

Avizat pentru  legalitate: L. Răileanu, specialist principal (jurist) ____________ 

Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional_____________ 

 

 



 

 

Notă informativă la proiectul de decizie 
„Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu 

în circumstanțe ce nu depind de voința părților” 

 

   Prezentul proiect de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare.  

Articolul 62 lit.h al Legii nr.158/2008 Cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public prevede că: 

 

Raporturile de serviciu încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa 

părţilor: 

La expirarea termenului pentru care funcţia publică a fost ocupată pe o 

perioadă determinată sau în cazul reîncadrării funcţionarului public înainte de 

expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea raporturilor de 

serviciu;  

 

Art.6 alin. (4) Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor 

personale,  

După încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul 

declarării este obligat să depună declaraţia în termen de 30 de zile de la data 

încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declaraţie se vor 

indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de 

familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile 

deținute şi interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data 

depunerii acesteia. 

Tatiana Tricolici,  

Specialist principal (resurse umane) 
 


	Nr. _________                                                                                    din __________ 2022



