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C u priverela imp uternicirea executdrii
atribu(iilor secretarul ui consiliului local

inconfarmitatecuart.ll8-l26CodAdministrativnr.ll612018, art. l4,alin.3,aft,38,alin.
5 al Legii R Moldova cu privire la administrafia publica localS nr. 43612006, art.24 din Legea nr.
27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, avizul comisiei consultative de
specialitate in problemele administratiei publice qi drept, consiliul local Ivancea DECIDE:
l. Se inputernucegte dna Benea Anastasia, specialistul in problemele tineret qi sport sd

indeplineascd toate atribufiile secretarului consiliului local pe durata concediului sau a unei lipse
indelungate din motive intemeiate a dnei Covali Nadejda,tu plbta unui supliment la salariu in
mdrime de 100% din salariu debazd corespunzdtor treptei I de salarizare pentru functia temporar
absent6, in limita economiei de mijloace din fondul de salarizare.

2, Prezenta decizie intr6 in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale Ei
poate fi atacat6 in judec6toria Orhei in termen de 30 de zile de la comunicare.

3. C'ontrolul executdrii prezentei decizii se revine primarului comunei dl B. Ochigor.

\

Presedintele sedintei

Scrnrrar la dara ae'Jt'Al,/A/9
Serghei $CHILINIUC

Nadejda COVALI

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului local



Consiliul local Ivancea

Comisia de specialitate in problemele administrafiei publice qi drept

AYIZ 
$

din 22 iulie2020

la proiectul de decizie nr. 7 din 22.07.2020

in temeiul art, 22 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind admin\tra{ia public6
localS" cu modific[rile ulterioare, precum qi in conformitate cu pct. 9 din Regulameniul privind
constituirea 9i func{ionaea consiliului local lvancea, aprobat prin decizia- Consiliului local
Ivancea nr,5/ I din I 5 . 07 . 201I , Comisia de specialitate in probiemele administraliei publice gi
drept DECIDE:

Se recomandd Consiliului local Ivancea adoptarea proiectului de decizie nr. 7 din 22.07. 2O2O
Cu priverela imputernicirea executlrii atribu(iilor secretarului consiliului local

Secretarul Comisiei:

Membrii comisiei ;

Procop Chi

Gufu Grigore

Marahovschi Victor

$chiliniuc Serghei

Preqedintele comisiei: Verbilchi Alexandru


