
 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul                                  

Nr. _________                                                                                din __________ 2022 

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru 

ocuparea funcţiei de  administrator 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, Hotărîrii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte 

normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea 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, avizului Comisiei 

consultative de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

omului, relaţii interetnice, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Se instituie și se aprobă, în număr de ___ membri, componența Comisiei de 

concurs pentru selectarea  candidaţilor la ocuparea funcției de administrator al 

Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”, în următoarea 

componență: 

_____________ -   Președintele comisiei 

_____________ -   secretarul comisiei 

Membrii comisiei: 

____________-    Vicepreședinte al raionului 

____________-     

____________-   

____________-    consilier raional  

____________- consilier raional 

Membrii supleanţi: 

____________-    consilier raional 

____________-    consilier raional 

2. Se stabilește  că în caz de eliberare sau suspendare a membrilor Comisiei de 

concurs din funcțiile deținute în cadrul Aparatului președintelui raionului, atribuțiile lor 

în cadrul Comisiei vor fi preluate de persoane nou desemnate în funcțiile respective, fără 

a fi aprobată o nouă decizie. 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

  

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



3. Comisia de concurs își va desfășura activitatea în strictă conformitate cu 

prevederile Regulamentului-model privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat, aprobat prin 

Hotărea Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea 

în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui 

raionului Cahul, dl Nicolae DUNAS, 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 PREPELIŢĂ 
 

Elaborat: T. Tricolici, specialist principal _____________ 

Coordonat: N.Dunas, preşedintele raionului______________ 

                    E. Daud, vicepreşedintele raionului______________ 

Avizat pentru  legalitate: Răileanu Lilia, Șef interimar ____________ 

Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ 

„Cu privire la constituire Comisiei de concurs pentru 

ocuparea funcţiei de  administrator al Întreprinderii 

Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul” 
 

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. 

pct.3. din  Hotărîrea Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative 

privind punerea în aplicare a legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, stabilește că: 

 Autoritățile administrației publice locale, în termen de o lună, vor asigura 

aprobarea statutelor întreprinderilor municipale. Se recomandă autorităților 

administrației publice locale utilizarea regulamentelor specificate în anexele nr.3, 

(Regulamentului- model privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat), nr.5 și nr.6 pentru 

elaborarea actelor normative/administrative aferente activității Întreprinderilor 

municipale. 

pct.58 din Decizia Consiliului raional Cahul nr.02/05-V din 26.05.2022, Despre 

modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.06/13-V din 21 octombrie 2021 ,,Cu privire la 

aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”, 

prevede că Administratorul Întreprinderii se numește pe un termen de 5 ani, în urma 

unui concurs organizat de către Fondator-Consiliul Raional Cahul. 

Tatiana Tricolici,  

Specialist principal 

Serviciul juridic și resurse umane                                                     
 


	Nr. _________                                                                                din __________ 2022

