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D E C I Z I E 

mun. Cahul                                  

Nr. 06/14-V                                                                       din 30 septembrie 2022 

 

Cu privire la încetarea contractului individual de muncă 

încheiat pe perioadă determinată cu dna Viorica CASSIR,  

director al    Instituției Publice ,,Azilul raional  

pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități” 
 

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

art.82 lit.f) din Codul muncii al Republicii Moldova, cap.II pct.15 din Regulamentul cu 

privire la funcționarea Instituției Publice ,,Azilul raional pentru persoane în vârstă și 

persoane cu dezabilități” aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr.04/16-IV din 

18 mai 2017, avizului Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învățământ, 

tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea 

forței de muncă), Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Încetează contractul individual de muncă încheiat pe o durată de 5 ani, cu dna 

Viorica CASSIR, Director al Instituției Publice ,,Azilul raional pentru persoane în vârstă 

și persoane cu dizabilități”, începând cu data de 22 noiembrie  2022 (ultima zi de lucru). 

2. Se împuternicește dna Viorica CASSIR să exercite temporar funcția de 

director al Instituției Publice ,,Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu 

dizabilități”, începând cu data de 23 noiembrie 2022, până la desemnarea prin  concurs al 

noului  director al Instituției Publice ,,Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane 

cu dizabilități” 

3. Se declară vacantă funcția de director al Instituției Publice ,,Azilul raional 

pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”, începând cu 23 noiembrie 2022. 

4. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției 

Publice ,,Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”. 

5. Președintele raionului Cahul va întreprinde toate măsurile necesare în vederea 

bunei organizări și desfășurări a concursului pentru ocuparea funcției de director al 

Instituției Publice ,,Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”, 

conform prevederilor legislației în vigoare. 

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

poate fi contestată la Judecătoria Cahul (sediul central, str. M.Frunze, nr.63) în termen de 

30 de zile de la data comunicării, potrivit Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116/2018.  
 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                       Gheorghe TABUNCIC                                                                                            
       

Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                          Cornelia PREPELIȚĂ 
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