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PROIECT 

D E C I Z I E 
mun. Cahul                                  

Nr. _________                                                                     din __________ 2022 

Cu privire la aprobarea programului 
          concediilor de odihnă pe anul 2023 

 

În temeiul art. 43 alin.(1) lit.n), art.82 alin.(2)  din Legea nr. 436/2006 privind 
administraţia publică locală, art. 116 din Codul muncii al Republicii Moldova, 
avizului Comisiei consultative de specialitate administrație publică, respectarea 
drepturilor și libertăților omului, relații interetnice, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se aprobă programul concediilor de odihnă pe anul 2023 ale președintelui 

și vicepreședinților raionului, secretarului Consiliului Raional, șefilor 
subdiviziunilor și instituțiilor subordonate Consiliului Raional Cahul,  
conform anexei. 

2. Preşedintele raionului va emite dispoziţiile de acordare a concediilor de 
odihnă în conformitate cu programul aprobat. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa şefilor subdiviziunilor și 
instituțiilor subordonate Consiliului Raional Cahul. 

4. Controlul asupra executării deciziei va fi exercitat de Comisia consultativă 
administrație publică, respectarea drepturilor și libertăților omului, relații 
interetnice. 

  
   Preşedintele şedinţei  
      Consiliului Raional Cahul                                           Sergiu DRANGOI   
                                                                       
      Contrasemnează: 

          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: T. Tricolici, specialist principal  
Coordonat: N.Dunas, preşedintele raionului 
Avizat pentru  legalitate: L. Raileanu, Șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane  
Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional 



 
Anexă 

                                                                                     la Decizia Consiliului Raional Cahul 
                                                                                  nr. _____ din ________2022 

 
 
  

PROGRAMUL 
concediilor anuale de odihnă pentru anul 2023 ale președintelui și vicepreședinților 

raionului, secretarului Consiliului Raional, șefilor subdiviziunilor și instituțiilor 
subordonate Consiliului Raional Cahul 

 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Funcţia deţinută Perioada concediului 

de odihnă  

1. DUNAS Nicolae Preşedintele raionului Cahul Iulie/August 
2. DAUD Elena Vicepreşedintele raionului Iulie 
3. NEDOV Ruslan Vicepreşedintele raionului Septembrie 
4. SEREDENCO Tatiana Vicepreşedintele raionului Iunie 
5. PREPELIȚĂ Cornelia Secretarul Consiliului Raional Cahul Mai/August 
6. HODENCO Constantin  Șef al Direcției Generale Finanțe  August 
7. BABAN Valeriu Șef al Direcției Generale Învăţământ Septembrie/Octombrie 
8. RADU Oxana Șef al Direcției Generale Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei 
Iunie 

9. OLTEANU Nicolae Șef al Direcţiei economie și agricultură Septembrie 
10. CREȚU Dumitru Șef interimar al Direcției construcții și 

drumuri 
Octombrie 

11. STUPARU Carolina Șef al Serviciului Tineret și Sport August/Octombrie 
12. CERNEI Radu Șef al IMSP Centrul de Sănătate 

Moscovei 
August 

13. ARMANU Ivan Șef al IMSP Centrul de Sănătate Crihana 
Veche 

Iulie 

14. MICLAUȘ Victoria Șef interimar  al IMSP Centrul de 
Sănătate Bucuria  

August 

15. COLȚA Tatiana Șef al IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești August 
16. SAGHIN Elena Șef  al IMSP Centrul de Sănătate 

Slobozia Mare 
Iulie 

17. UZUN Maria Șef al IMSP Centrul de Sănătate Colibași Ianuarie/august 
18. MIROȘNICENCO Ana Șef interimar al IMSP Centrul de 

Sănătate Larga Nouă 
Iunie 

19. PERCEMBLI Svetlana Șef al IMSP Centrul de Sănătate 
Găvănoasa 

Septembrie/Octombrie 

20. MATEI Lilia Șef al IMSP Centrul de Sănătate 
Giurgiulești 

Iulie/August 

21. POSTOLACHI Lilia Vicedirector al Spitalului Raional Cahul Iunie/August 
22. HAGIOGLOAlexandru Șef al IMSP Centrul de Sănătate Cahul August 

 
 
 

 



 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie 
„Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pe anul 2023” 

 
 

În art. 43 alin. 1 lit.n) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 
locală, este prevăzut că:  Consiliul Raional numeşte, pe bază de concurs desfăşurat 
conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii 
instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine; 

Art. 82  al aceleeași legi  la alin.(1) stipulează că: în exercitarea mandatului, 
consilierii locali, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor 
sînt în serviciul colectivităţii locale şi se bucură de protecţia şi garanţiile acordate 
prin Legea privind statutul alesului local. 

Alin.(2) Persoanele enumerate la alin.(1), cu excepţia consilierilor, au dreptul 
la concediu de odihnă anual, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Concediul de odihnă 
anual se acordă conform programării aprobate de consiliul respectiv. 

 
Art. 116. Codul Muncii Republicii Moldova: Programarea concediilor de 

odihnă anuale 
(1) Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de 

angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni 
înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic. 

(2) La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa 
salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii. 

(3) Salariaţilor ale căror soţii se află în concediu de maternitate li se acordă, în 
baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual concomitent cu concediul soţiilor. 

(4) Salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii 
în vîrstă de pînă la 16 ani sau un copil cu dizabilităţi şi părinţilor singuri care au un 
copil în vîrstă de pînă la 16 ani concediile de odihnă anuale li se acordă în perioada 
de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a anului. 

(5) Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru 
angajator, cît şi pentru salariat. Salariatul trebuie să fie prevenit, în formă scrisă, 
despre data începerii concediului cu cel puţin 2 săptămîni înainte. 

 
Deoarece conducătorii subdiviziunilor și instituțiilor subordonate Consiliului 

raional Cahul  sunt desemnați de către consiliu, se propune spre adoptare proiectul 
de decizie privind aprobarea programului concediilor de odihnă pe anul 2023. 
 

Tatiana Tricolici,  

specialist principal (resurse umane) 

 


