
                               DECIZIE nr.                        proiect 

din 2021 

or.Rezina. 

 

„Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea 

 funcției de administrator  la  Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina”. 

    

                  Examinînd nota informativă, în temeiul art.14 alin.(3) din Legea nr.436/2006 privind 

administraţia publică locală, art.7 alin.(4) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală, Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcțiilor de administrator la întreprinderile municipale„ Piața 

comercială a or.Rezina” și „Servicii Comunal-Locative Rezina” aprobat prin decizia consiliului 

nr.2/9 din 15.03.2019, consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

DECIDE: 

 

              1.Se instituie comisia de concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator la 

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative Rezina” în următoarea componență 

nominală: 

 

__________________, președintele comisiei,   

__________________, secretarul comisiei,   

 membrii comsiei: 

1.  _________________, consilier în consiliul orășenesc 

2. __________________, consilier în consiliul orășenesc 

3. __________________, consilier în consiliul orășenesc 

4. __________________, consilier în consiliul orășenesc 

5. __________________, consilier în consiliul orășenesc 

 

 2. Comisia va organiza și desfășura concursul în strictă conformitate cu Legea 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și Hotărîrea 

Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea  în aplicare a 

Legii nr.246/2017. 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                     

 

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   Lilia Răileanu 

 

Coordonat: 

 

primarul or.Rezina                                                                      Simion Tatarov 

 

 viceprimarul or.Rezina                                                              Gheorghe Gîncu 

arhitect șef al orașului                                                                Anisia Udrea 

 

 



                                                    NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul deciziei consiliului orășenesc „Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru 

ocuparea funcției de administrator  la  Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina”. 

   

  

1.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul. 

 

Proiectul deciziei a fost elaborat întru executarea punctului 3) din decizia nr.5/3 din 09 iulie 

2020 „Cu privire la examinarea propunerii Consiliului de administrație al Întreprinderii 

Municipale ”Servicii Comunal Locative Rezina” prin care s-a declarat vacantă funcția de 

administrator al Î.M. ”Servicii Comunal Locative” Rezina, începînd cu data de 10 iulie 2020 și 

realizarea competențelor de către consiliul orășenesc prevăzute  art. 7 alin.(4) din Legea nr. 

246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, fondatorul  

întreprinderii municipale selectează prin concurs și împuternicește autoritatea executivă să 

transmită atribuţiile de administrare a patrimoniului şi de desfăşurare a activităţii de 

întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă aprobat. Comisia de 

concurs se instituie de fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului 

Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune de a numi comisia de concurs, care 

va organiza și desfășura concursul în strictă conformitate cu Legea nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și Hotărîrea Guvernului nr.484/2019 pentru 

aprobarea unor acte normative privind punerea  în aplicare a Legii nr.246/2017. 

 

3. Fundamentarea economico-financiară: Prezentul proiect de decizie necesită cheltuieli 

financiare din bugetul orașului Rezina pentru publicarea anunțului și pregătirea actelor pentru 

organizarea concursului. 

 

 

 

Secretarul consiliului orășenesc Rezina                                            Lilia Răileanu 

 

 

 

 

 


