Republica M oldova

Pecny6jiHKa MojinoBa

Consiliul

OpxencKHM

orăşenesc Orhei

ropoflCKon C o b ct

DECIZIE

07 . 07.2015
_______________

5 . 1.1
nr._________
or.Orhei
r. Opxen

Cu privire la încetarea m andatului de
viceprim ar al oraşului Orhei

în conform itate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-X VI din 28.12.2006.
art.14, litera t) şi art.31, Legea privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000, art. 6,
pct.(3), litera c), art. 7, 8, Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
nr. 199 din 16.07.2010, art. 3, p c t.(l) şi art.6, exam inînd rezultatele A legerilor locale generale
desfăşurate în oraşul Orhei, Hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015, în legătură cu
expirarea term enului m andatului şi intrarea în exercitare a m andatului succesorului de
competenţă, la propunerea primarului oraşului Orhei dl ŞO R Ilan,
C O N S IL IU L O R Ă ŞE N E SC ORHEI D E C I D E :
1.încetează term enul m andatului exercitat de dl M U N T E A N Valentin în funcţia de
viceprim ar (problem e com unale şi construcţii) al oraşului Orhei.
2.Se eliberează din funcţia de viceprim ar al oraşului Orhei dl M U N T E A N Valentin, cu
încetarea raporturilor de m uncă începînd cu data de 07.07.2015 .
3.A utoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Orhei va întreprinde acţiunile respective
pentru efectuarea calculelor financiare aferente încetării activităţii în funcţia de viceprim ar al
oraşului Orhei şi calcularea indemnizaţiei de ales local.
4. Pentru urm ătoarea şedinţă autoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Orhei va veni
cu propuneri de alocare a surselor din bugetul local pentru indem nizaţia de ales local.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină Primarului oraşului
Orhei dl ŞO R Ilan.
_________

Preşedintele şedinţei
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Secretarul Consiliului
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