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                                                     DECIZIA nr. 2.4                          PROIECT  
27.05.2022 

  

„Cu privire la modificarea comisiei pentru  

ocuparea  funcţiilor publice vacante prin concurs ” 

 

 

        În conformitate cu art.14 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administrația publică locală”, prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea 

funcţiei publice vacante prin concurs art.54 alin.(5), art.57-59 aprobat prin 

Hotărârea Guvernului R.M. nr.201 din 11.03.2009 cu modificările ulterioare și 

art.62-64 al Legii nr.100/2017 „Cu privire la actele normative”;   

 

Consiliul orăşenesc Leova a D E C I S: 

  

1. Se modifică componența nominală a comisiei  pentru ocuparea  funcţiilor 

publice vacante prin concurs constituită prin decizia nr.2.4.7 din 28.11.2019 al 

Consiliului local Leova; 

 

2. Se exclude din componența comisiei: 

  N.Danici – specialist, secretarul comisiei; 

                                         membrii comisiei: 

M.Dobrea– contabil șef adjunct al primăriei; 

 

3. Se includ în componența comisiei: 

  O.Prepelița – specialist, secretarul comisiei; 

                                         membrii comisiei: 

M.Manalachi– contabil șef  al primăriei; 

 

 

           

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  

       ,,Contrasemnat” 

SECRETAR  INTERIMAR AL CONSILIULUI                                       
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                                                     DECIZIA nr. 2.4.7                     COPIE 

28.11.2019 

  

„Cu privire la constituirea comisiei 

pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante” 

 

 

         În conformitate cu art.14 alin.2 a Legii privind administraţia publică locală, 

nr.436-XVI din 28.12.2006, prevederile pct. 40 al Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin HG RM nr.201 din 

11.03.2009   

 

Consiliul orăşenesc Leova a D E C I S: 

  

       1. Se constituie comisia pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice de 

conducere şi de execuţie din cadrul primăriei or. Leova, în următoarea 

componenţă: 

               1. A.Bujorean – preşedintele comisiei, primarul or. Leova 

               2. I.Oistric – consilier, vicepreşedintele comisiei 

               3. N.Danici – specialist, secretarul comisiei 

                                        membrii comisiei: 

               4.M.Dobrea– contabil șef  a primăriei 

               5. V.Cazan – consilier 

               6. E.Buraga – consilier 

               7. O.Ceban-consilier        

          

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                               L.GORGAN 

 

       «Contrasemnat» 

SECRETAR  AL CONSILIULUI                                           G.ŞCEDROVA 
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