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                                          DECIZIA nr.2.1                                        PROIECT 

27.05.2022 

 

„Cu privire la demisia  secretarului  Consiliului Local ” 

 

        În temeiul art.14 alin.(2) lit.u), art.38, art.61 al Legii nr.436/2006 „Privind 

administraţia publică locală”, art.49 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 „Cu 

privire la funcția publică și statutului funcționarului public”, cererii de demisie al 

secretarului Consiliului Local din 15.03.2022, în scopul  asigurării interimatului 

pînă la angajarea în funcție, în bază de concurs la funcția indicată; 

 

Consiliul orăşensc Leova a D E C I S : 

 

1. Se ia act cererea de demisie depusă de către secretarul Consiliului Local 

dna Galina Șcedrova din 15.03.2022; 

 

2. Se declară vacantă funcția de secretar al Consiliului Local; 

 

3. Se împuternicește dna Alina Roșca specialist din cadrul primăriei Leova, să 

asigure interimatul funcției de secretar al Consiliului Local Leova, pînă la 

angajarea în funcție în bază de concurs la funcția de secretar al Consiliului Local 

Leova; 

 

4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi asigurat de primarul orașului 

Leova.   

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  

       ,,Contrasemnat” 

SECRETAR  INTERIMAR AL CONSILIULUI                                                
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