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                                      DECIZIE №  1/4    PROIECT 

din 10 februarie 2023 
 

"Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc Telenești 

 nr. 4/1 din 24.10.2022  "Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Primăriei 

și a schemei de incadrare  a personalului" 
 

In conformitate art.62 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  art. l4 alin (2) 

lit.  l) din legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, anexa nr.5 a 

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.201/2009 privind punerea în aplicare a Legii 

nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,  având în vedere avizul 

Comisiei de specialitate economie, buget-finanțe și administrarea domeniului public,  Consiliului 

orăşenesc Teleneşti, DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului orășenesc Telenești nr 4/1 din 24.10.2022 după cum urmează: 

 Pct.1 a deciziei se abrogă și se expune într-o redacție nouă :   

“Se aprobă structura și efectivul limită al aparatului primăriei orașului Telenești în 

număr de 23,3 unități conform anexei nr 1”. 

 Pct 4 a deciziei nr. 4/1 se excude. 

 Anexa nr. 1 a deciziei nr 4/1 se completează cu 2 funcții: “paznic -3 unități” și “muncitor 

necalificat (femeie de serviciu) - 1,3 unitate”  

și la aliniatul Total  cifra “19” se substtuie cu cifra “23,3”.   

 

 

 

Președinte de ședință 

 

 

Secretar al Consiliului      Nicolae NASTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nota informativă 

la Decizia Consiliului orășenesc Telenești  

nr. 1/4  din 10  februarie  2023 

 

"Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc Telenești 

 nr. 4/1 din 24.10.2022  "Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Primăriei 

și a schemei de incadrare  a personalului" 

 

Având în vedere că în anexa nr 1 la emiterea deciziei nr 4/1 din 24.10 2022, funcțiile de 

paznic 3 unități și femeie de serviciu 1,3  unitate deoarece fac parte  din altă grupă ca serviciu de 

suport pentru executarea guvernării  nu au fost incluse, dar este necesar de a fi incluse pentru a fi 

aprobate de Cancelaria de Stat, în conformitate cu art. l4 alin (2) lit.  l) din legea privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, anexa nr.5 a Hotărârii Guvernului 

Republicii Moldova  nr.201/2009 privind punerea în aplicare a Legii nr.158/2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public,  art.62 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire 

la actele normative,  se propune  

2. Se modifică decizia Consiliului orășenesc Telenești nr 4/1 din 24.10.2022 după cum urmează:  

 Pct.1 a deciziei se abrogă și se expune într-o redacție nouă :   

Se aprobă structura și efectivul limită al aparatului primăriei orașului Telenești în 

număr de 23,3 unități conform anexei nr 1. 

 Pct 4 a deciziei nr. 4/1 se excude. 

 La anexa nr. 1 a deciziei nr 4/1 se adaugă la final 2 funcții: paznic -3 unități și muncitor 

necalificat femeie de serviciu 1,3 unitate.    

  

 

Contabil șef                                                            Viorica Tăietu  
 


