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PROIECT
D E C I Z I E
mun. Cahul

Nr. _________                                                                            din __________ 2022

Cu privire la instituirea Comisiei de concurs
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de conducere

În temeiul art. 43 alin.(1) lit.n)  din Legea privind administraţia publică locală nr.
436/ 2006, art.29 alin.(2) lit. c) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public nr.158/2008,  cap.  V pct.4),  pct.57)  al Regulamentului cu  privire la
ocuparea  funcţiei publice vacante prin concurs   aprobat  prin  Hotărоrea Guvernului
nr.201/2009 și avвnd оn vedere avizul  Comisiei consultative de specialitate administraţie
publică, respectarea  drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice, Consiliul Raional
Cahul

DECIDE:
Se instituie şi se aprobă, оn număr de 7 membri,   componenţa Comisiei de1.
concurs pentru selectarea  candidaţilor la ocuparea funcţiilor publice vacante de
conducere din subordinea Consiliului Raional Cahul, оn următoarea componență:

Nicolae DUNAS –  Preşedintele raionului Cahul,  preşedintele
Comisiei de concurs

Tatiana TRICOLICI –  specialist principal (resurse umane),
Serviciul juridic și resurse  umane,  secretarul
comisiei de concurs
Membrii comisiei:

Elena DAUD –     vicepreşedintele raionului Cahul
Cornelia PREPELIȚĂ –     secretarul Consiliului Raional Cahul
Lilia RAILEANU – specialist principal (probleme juridice),

Serviciul juridic și resurse umane
Sergiu DRANGOI –     consilier raional
Tatiana SEREDENCO –     consilier raional

Membrii supleanţi:
Victor PASCAL –      consilier raional
Alexandru TARAGAN –      consilier raional.
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Se abrogă Decizia Consiliului Raional nr.01/03-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire2.
la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de
conducere”, cu modificările ulterioare.
Se stabilește  că оn caz de eliberare sau suspendare a membrilor Comisiei de3.
concurs din funcțiile deținute оn cadrul Aparatului președintelui raionului, atribuțiile
lor оn cadrul Comisiei vor fi preluate de persoane nou desemnate оn funcțiile
respective, fără a fi aprobată o nouă decizie.
Comisia de concurs оși va desfășura activitatea оn strictă conformitate cu4.
prevederile Regulamentului privind ocuparea funcției publice vacante prin concurs.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune оn sarcina președintelui5.
raionului Cahul și Comisiei consultative de specialitate administraţie publică,
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.

   Preşedintele  şedinţei
Consiliului Raional Cahul

  Contrasemnează        
      Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                                    Cornelia PREPELI ŢĂ

Elaborat: T. Tricolici, specialist principal _____________
Coordonat: N.Dunas, preşedintele raionului______________
Avizat pentru  legalitate: L. Răileanu, specialist principal ____________
Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional_____________
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la instituire Comisiei de concurs

pentru ocuparea funcţiilor publice  vacante de conducere”

Conform: art.29 alin.(2) lit. c) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului pulic:  comisiile de concurs  instituite de către autorităţile publice,
pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din aceste autorităţi.
  Cap.V pct.4)  al Hotărоrii Guvernului  nr.201 din 11.03.2009  privind punerea în
aplicare a prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului pulic: comisia de concurs  pentru funcţiile publice de conducere  şi de
execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, instituită
de consiliul raional/municipal sau de preşedintele raionului/primarul general, în
corespundere cu subordonarea funcţiilor publice, compusă, de regulă, din vicepreşedinte

al raionului sau  viceprimar general al municipiului, 2-3 consilieri ai  consiliului raional

sau municipal, 2-3 funcţionari publici din aparat/primărie şi/sau din serviciile
descentralizate;

Pct. 57. Comisiile de concurs se constituie pe o perioadă nu mai mare de 4 ani, din
5-7 membri, inclusiv preşedinte şi secretar,  precum şi din 2 membri supleanţi, desemnaţi
prin actul administrativ emis/adoptat  de persoana/organul care  are competenţa legală de
numire în funcţie.

59. Secretarul comisiilor de concurs,  specificate  în pct.54 subpct.3)-5),  este un
funcţionar al subdiviziunii resurse umane al autorităţii publice respective sau, după caz, un
funcţionar public cu atribuţii în acest domeniu. Secretarul este membru al comisiei
respective.

60. În calitate de membru al comisiei de concurs poate fi desemnată persoana care:
a) are cunoştinţe şi experienţă în domeniul administraţiei publice, managementului, în

alte domenii relevante;
b) are studii superioare;
c) are o înaltă competenţă profesională.

Tatiana Tricolici
Specialist principal
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Serviciul juridic și resurse umane
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