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Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL ORHEI

M
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DECIZIE
t,..l.27

mun. Orhei
Myfi. Opxefi

10.02.2022

Cu privire la stabilirea sala ului de funcfie
al administratorului general al I.M. Hotelul ,,Codru"

in temeiul art.10, art.I18-126 ale Codului Administrativ m.l16 din 19.07.2018; art.l4,
alin.(3) din Legea privind administralia publici locald nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.8-13 9i
art.ls ale Legii privind tansparenla in procesul decizional nr.239 din 13.11.208; art.22 din
Legea salarizdrii nr.847 dio 14.02.2002; art.1 a1in.(2) lit.c) din Legea nr.246 dln 22.11.2017 cu
priiire la intreprinderea de stat qi intreprinderea municipald; pct.2r, pct.4 al Hotdrdrii Guvemului
nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajalilor din unitdlile cu autonomie financiard;
pct.5 lit.c) Capitolul IV din Statutul I.M. Hotelul ,,Codru" aprobat prin Decizia Consiliului
Municipal Orhei nr.l4.1 din 26.12.201.8; pct.10.l5 din Regulamentul Consiliului de
Adminisralie al intreprinderilor Municipale Fondate de Consiliul MLrnicipal Orhei aprobat prin
Decizia Consiliului Municipal nr.6.1 din 10.06.2020; Decizia Consiliului de Administra{ie I.M.
Hotelul ,,Codru" nr.2.l din 10.01.2022 cu privire la aprobarea salariului administratorului I.M.
Hotelul,,Codru", examinand nota info.mative,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

l.

Se stabilelte Administmtorului general al

i.M. Hotelul ,,Codru", dlui Leonid NAUC,

salariul de funclie in mdrimea cuantumului salariului minim penau anul de gestiune, cu aplicarea
4,00, cu fixarea modificdrilor corespunzetoarc in contractul
coeficientului de multiplicitate
individual de muncA tu. 02 din22.02.2017.

-

2. Autoritatea executivS a Consiliului municipiului Orhei va efectua acliunile respective
pentru executarea prezentei decizii.
3. Prezenta decizie se comunica i.M. Hotelul ,,Codru", intrd in vigoare la data includerii
acesteia in Registrul de stat al actelor locale, poate fi atacattr la Judecdtoria municipiului Orhei
(adresa: str. Vasile Mahu, 135, mun. Orhei) in temen de 30 zile din data comunicirii in
condiliile Codului Administrativ, se plaseaztr pe pagina WEB a Primlriei municipiului Orhei

0alr4rh9i!sd),

precum Si se afi$eazd pe panou informalional.

4. Contolul executirii preze[tei decizii rcvine viceprimarului mun. Ofiei

dna Anastasia

TURCAN.

I)ARIEV

Presedintele qedinfei
Senmat la data

de ./// iL/

2022

Contrasemnat: Secretar intedmar al Consiliului municipal Orhei

