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PROIECT 

DECIZIA №   2/1 
 

din ____ iunie 2021 

 

"Cu privire la împuternicirea îndeplinirii  

atribuțiilor secretarului Consiliului orășenesc ” 

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) din Legea privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, având în vedere 

avizul pozitiv al comisiei de specialitate din __ iunie 2021,  Consiliul orăşenesc 

Teleneşti 
 

D E C I D E :  
 

1. Se împuternicește dna ________, specialist la primăria orașului Telenești, 

îndeplinirea obligațiunilor secretarului Consiliului orășenesc. 

2. Primarul oraşului Teleneşti dl Vadim Lelic va asigura  controlul  

îndeplinirii prevederilor prezentei Decizii. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor 

locale 
 

 

 
 

 

Preşedinte de şedinţă     

 

 

Secretar interimar al Consiliului       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota Informativă 

 la proiectul de decizie Cu privire la împuternicirea îndeplinirii 

atribuțiilor secretarului Consiliului orășenesc ” 

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) din Legea privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 pe  durata concediului sau a unei 

lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici 

un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau 

unele din ele.  

Având în vedere că secretarul Consiliului orășenesc dl Nicolae Nastas a fost ales în 

componența Consiliului electoral al circumscripției rationale Telenești nr 34 și prin 

Hotărârea Comisiei electorale centrale nr 4900 din 24 mai 2021 cu privire la 

degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai 

consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021a fostvdegrevat din funcție se 

propune de a numi un funcționar din aparatul primăriei pentru a îndeplini funcția de 

secretar interimar pe perioada  degrevării dlui secretar.  

 

 

Primarul orașului Telenești                              Vadim LELIC 


