
  
PROIECT 

D E C I Z I E 
 

Nr. _________                                                                     din __________ 2023 

Cu privire la numirea în funcţie 
a șefului Secției cultură 
  

         În temeiul art.43 alin.(1) lit.n) din Legea privind administraţia publică 
locală nr.436/2006, art.28 alin.(1) lit. a), art.30 alin.(1), alin. (4), art.31 alin.(1), 
alin. (2), alin. (4) din Legea  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public nr.158/2008, având în vedere Procesul-verbal nr.06 din 6 martie 2023 al 
ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de 
conducere, avizul Comisiei consultative de specialitate probleme sociale 
(învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 
copilului, utilizarea forţei de muncă),  Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 
1. Se ia act de rezultatele concursului pentru ocuparea funcției publice vacante 

de șef al Secției cultură a Consiliului Raional Cahul. 
2. Se numeşte doamna Ecaterina COZMA,  învingătoare a concursului, în 

funcția de șef al Secției cultură, începând cu 20 martie 2023, cu stabilirea 
perioadei de probă pe un termen de 6 luni. 

3. Se desemnează doamna Tatiana SEREDENCO, vicepreşedintele raionului, 
în calitate de mentor al funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei 
de probă. 

4. Se împuternicește domnul Nicolae DUNAS, președintele raionului, să 
stabilească salariul de bază în conformitate cu legislația în vigoare și să 
asigure controlul executării prezentei decizii. 

 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                    
                                                                       

      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIȚĂ 
 
 

Elaborat: T. Tricolici, specialist principal  
Coordonat: N.Dunas, preşedintele raionului 
Avizat pentru  legalitate: E Olaru, Șef  Serviciul juridic și resurse umane  
Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional 
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Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la numirea în funcţie 
 a șefului Secției cultură” 

 
Conform prevederilor art.43 alin.(1) lit.n.) din Legea nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional numeşte, pe bază 
de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, conducătorii instituţiilor şi 
subdiviziunilor din subordine; 

- art.28 alin.(1) lit. a), din Legea  cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008  prevede că ocuparea unei 
funcții publice se face prin concurs 

- art.30. Numirea în funcţia publică 
(1) Raporturile de serviciu apar în baza actului administrativ de numire în 

funcţia publică, emis în condiţiile prezentei legi, ca urmare cu funcționarul public 
nu se încheie contract de muncă conform Codului muncii, dar atribuțiile de funcție 
sunt prevăzute în fisa postului. 

(2) Actul administrativ de numire are formă scrisă şi conţine temeiul legal 
al numirii, referinţa la una din modalităţile de ocupare a funcţiei publice specificate 
la art.28, numele funcţionarului public, funcţia publică, data de la care acesta 
urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, perioada de probă, după 
caz, alte componente stabilite de legislaţie. 

 (4) Numirea în funcţiile publice de conducere şi de execuţie se face prin 
actul administrativ emis de către conducătorul sau, după caz, de organul colegial 
de conducere al autorităţii publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea 
funcţionarul public. 

-art.31. Perioada de probă pentru funcţionarul 
                     public debutant 
(1) Funcţionar public debutant este persoana care exercită o funcţie publică 

pentru prima dată. 
 (2) Perioada de probă are drept scop verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 

atitudinilor profesionale în îndeplinirea funcţiei publice, formarea practică a 
funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a 
specificului şi exigenţelor administraţiei publice. 

 (4) Durata perioadei de probă este de 6 luni. 
 
 
Tatiana Tricolici, 
Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane                                                      
 


