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PROIECT 
D E C I Z I E 

mun. Cahul                                  

Nr. _________                                                                     din __________ 2022 

Cu privire la încetarea contractului de management 

încheiat pe perioadă determinată cu dl RADU Sergiu, director al    Întreprinderii 

Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul” 

 

În temeiul art. 43 din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, art.7 

alin.(4), art.9 alin.(4) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderile de stat și 

întreprinderea municipală, pct.58 din Statutul Întreprinderii Muncipale „Centrul 

Stomatologic Raional Cahul”, în redacție nouă, aprobat prin Decizia Consiliului Raional 

Cahul 06/13-V din 21 octombrie 2021, cu modificările ulterioare, Contractului de 
Management, avizului Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, 

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

DECIDE: 

1. Se încetează contractul de management, încheiat pe o durată de 5 ani, cu dl RADU 

Sergiu, director al Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”, 

începînd cu data de 30 septembrie 2022 (ultima zi de lucru). 

2. Se împuternicește dl ___________, să exercite temporar funcția de administrator al 

Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”, începînd cu data de 03 

octombrie 2022, pînă la desemnarea prin  concurs al noului  administrator al Î.M. ,,Centrul 

Stomatologic Raional Cahul”. 
3. Se declară vacantă funcția de administrator al ,,Centrului Stomatologic Raional 

Cahul”, începînd cu 03 octombrie 2022. 

4. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ,,Centrului 

Stomatologic Raional Cahul”. 

5. Președintele raionului Cahul va asigura buna organizare și desfășurare a 

concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Municipale ,,Centrul 

Stomatologic Raional Cahul”, conform prevederilor legislației în vigoare. 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștința instituțiilor și persoanelor interesate și poate 

fi contestată în termen de 30 de zile în intanța de contencios administrativ,  Judecătoria 
Cahul, sediul central, mun. Cahul, str. M.Frunze nr.62. 
 

Preşedintele  şedinţei 

Consiliului Raional Cahul            

 

Contrasemnează         

      Secretarul 

Consiliului Raional Cahul                                                            Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: T. Tricolici, specialist principal  

Coordonat: N.Dunas, preşedintele raionului 

                    E. Daud, vicepreşedintele raionului 

Avizat pentru  legalitate: L.Răileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane 

Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional 



 

 

Notă informativă 

la proiectul deciziei „Cu privire la încetarea contractului de management 

încheiat pe perioadă determinată cu dl RADU Sergiu, director al    

Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Cahul” 

 

Conform deciziei Consiliului Raional Cahul nr.07/18-IV din 19.09.2017 Cu 

privire la numirea domnului Sergiu Radu în funcția de director al Întreprinderii 

Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul” cu dl Radu Sergiu a fost 

încheiat contract de management pe o perioadă de 5 ani. 

Prezentul contract a fost încheiat la data de 01 octombrie 2017 și expiră la 30 

septembrie 2022. 

Conform: art.7 alin.4 al Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderile de stat 

și întreprinderea municipală, 

Fondatorul întreprinderii municipale selectează prin concurs și 

împuternicește autoritatea executivă să transmită atribuţiile de administrare a 

patrimoniului şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător administratorului în 

baza contractului individual de muncă aprobat. Comisia de concurs se instituie de 

fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive. 

 

Art.9 alin. (4) Administratorul întreprinderii de stat/municipale se numește 

pe un termen de pînă la 5 ani. 

 

Tatiana Tricolici,  

Specialist principal, 

Serviciul juridic și resurse umane                                           

 


	Nr. _________                                                                     din __________ 2022

