
CONSILIUL MLTNICIPAL ORHEI PROIECT

DF]CIZIE
Nr.

Cu privire la delegarea unui membru
in comisiile de concurs

in temeiul art.l l8-126 ale Codului Administrativ, art.l8, alin.(2), lit.b), art.2l alin.(l),
50 alin.(5), 142, litj) din Codul Educaliei al Republicii Moldova nr.l52 din 17 iulie 2014,
art,l4, alin (3) al Legii privind administratia publicd locald nr.436-XVI din 28.12.2006,'pct.26,
lit.b) al Regulamentului cu privire la organizarea gi desfdqurarea concursului pentru ocuparea
funcliei de director qi director adjunct in instituliile de inv6jdmdnt general, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educaliei nr.l63 din 23.03.2015, in scopul bunei desl6qur6ri a concursurilor pentru
ocuparea funcliilor vacante de directori in instituliile de invdfdmdnt aflate pe teritoriul
municipiului,

CONSILIUL MLINICIPAL ORETEI DECIDE:

LSe deleaga dna , lin calitate de membru reprezentant
al Consiliului municipal Orhei in Comisiile de concurs pentru ocuparea funcliei de director qi
director adjunct in instituliile publice de educalie timpurie Ei invd|Emdnt extraqcolar din
municipiul Orhei, care vor fi instituite in-modul stabilit de c6tre administralia publicd locald a
municipiului Orhei.

2.Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale qi poate fi atacat6 in
Judec6toria Orhei in termen de 30 zile in condiliile Codului administrativ.

3.Controlul asupra executarii prevederilor prezentei decizii revine primarului
municipiului Orhei.
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Autor:
Secretar al Consiliului municipal Orhei
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Pavel VEREJANU

Cristina COJOCARI

Anastasia TURCAN

Valerian CRISTEA

Grigore Uina
Alina TRUSOVSCAIA

Ala BURACOVSCHI



NotI informativl
La proiectul de decizie nr.-din

,,Cu privire la delegarea unui membru in comisiile de concurs"
2020

1pdcaz,aparticipan(ilorIaelaborareaproiectului
-. A Buracovschi, secretar al Consiliului rnunicipal Orhei; cu suporturl serviciului

specialist G.Mira; Coordonat cu viceprimarii - dna A. l'urcan, C.Cojocari'

2-eproiectuluideactnormativqiltinalit6fileurmIrite_
Irxpirarea termenului de 5 ani a contractelor individuale de muncd incheiate cu directorii IPET

din mun. Orhei Ei incetarea de drept a contractelor respective, precum gi necesitatea demarlrii

procedurilor de organizare qi deshqurare in modul stabilit a concursurilor pentru ocuparea

funcliilor vacante de directori din gradinilele de copii din mun. Orhei.

.i. it;ac;i;ie, g."drlri d. .ffiprtibitifitpentru proiectele care au ca scop armonizarea

legisla{ici nafionale cu legislafia Uniunii Europene -

- nu este cazul

@aleproiectului9ievidenfiereaeIementelornoi
- in t...iul art.l18-126 ale bodului Administrativ, at1.l8, alin.(2), lit.b), art.21 alin.(l),50
alin.(5), l42,lit;) din Codul Educaliei al Republicii Moldova nt.152 din l7 iulie 2014, art.l4,

Ain ilj al Legii privind administralia publica locald nr.436-XVI din 28.12.2006,pc1.26,lit.b) al

Regulamentului cu privire la organizaiea gi desl6gurarea concursului pentru ocuparea functiei de

dir6ctor gi director udlun.t in instituliile de inv[][mdnt general, aprobat prin Ordinul Ministerului

Educaliei nr,l63 din 23.03.2015, in scopul bunei desfaEur[ri a concursurilor pentru ocuparea

funcliiior vacante de directori in instituliile de inv6f6mdnt aflate pe teritoriul municipiului:

- este necesar de a fi delegata o persoani in calitate de membru reprezentant al Consiliului

municipal Orhei in Com'lsiile de concurs pentru ocuparea funcliei de director Ei director

adjunci in instituliile publice de educalie timpurie qi invatimdnt extraqcolar din

municipiul Orhei, .ur. ,o, fi instituite in modul stabilit de cdtre administratia publicd

locala a municiPiului Orhei'

i proiectului de decizie dat nu implicd

careva cheltuieli suplimentare ;

6 Mr.lrt d. ir.r.p*are a actului in cadrul normativ in Yigoare -
- nu este cazul

iectului - Proiectul dat este publicat pentru

transparent[ decizional6 pe pagina wEB a primariei la compartimentul Proiecte de

documente/proiecte de decizii al Consiliului Municipal Orhei la 04.01'2021'

8 alfit;Aiile expertizei anticorup(ie -llu 9!19 o44q!

t. ao*iati.il* e*p..tizei tle compatibililelgj nU J!!9r341!

ffiertizeijuridice-@.steaui,ata.specialistuljuristal
I l. Constatlrile altor expertiz.e - nu este cqz,ul;

ex: A Buracovschi, secretar al Consiliului municip 
^l 
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