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DECIZIA Proiect
nr. 08/ ̂  

din $JL .12.2021

Cu privire la demisia
viceprimarului oraşului Cimişlia
pentru probleme economice şi atragerea investiţiilor

în conformitate cu art. 14 alin. (1) (2) lit. t) art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea privind 
administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 82', 85 alin. (1) (31) din Codul Muncii al 
Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003, ţinând cont de cererea de demisie a Dnei Zlati Olga, 
înregistrată cu nr. 02/11-2258 din 01.11.2021, şi Acordul de încetare a Contractului individual de 
muncă, f/n din 15.11.2021, Consiliul orăşenesc, DECIDE:

1. A lua act de demisia Dnei Zlati Olga, privind rezilierea contractului individual de muncă în 
calitate viceprimar pentru probleme economice şi atragerea investiţiilor, cât şi acordarea 
tuturor garanţiilor sociale conform legislaţiei în vigoare, din data indicată în cererea de 
demisie.

2. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl 
Sergiu Andronachi.

3. Prezenta Decizie se va publica în Registrul de st#t al actelor locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar 

Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

la Proiectul de Decizie nr. 08/,^^ din ,g£.12.2021 
“Cu privire la demisia viceprimarului oraşului Cimişlia pentru probleme economice şi

atragerea investiţiilor”
în baza cererii de demisie nr. 02/11-2258 din 01.11.2021, a Dnei Zlati Olga, se propune 

Consiliului orăşenesc Cimişlia, de a lua act de demisia Dnei Zlati Olga, în calitate de viceprimar 
pentru probleme economice şi atragerea investiţiilor din data indicată în cerere. De asemenea, Dna 
Zlati Olga, a depus cererea de demisie şi din calitatea de preşedinte al Consiliului de administraţie 
al IM “Servicii Publice Cimişlia”, cererile se anexează.

Sergiu ANDRONACHI

Cristina PÎNZARI 

Ion SECARĂ

Notă informativă
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Astfel, Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 28.12.2006, art. 29 alin. (1) 
lit. c) prevede următoarele:

Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de 

nivelul întîi, stabilite la art.4 alin. (1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul 
exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii 
de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din suborclinea autorităţii administraţiei 
publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, 
contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale
(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele 

de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.
(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de 

nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local 
realizează următoarele competenţe:

t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl (îi) eliberează 
din funcţie, în condiţiile prezentei legi; +/) (  J

Primar / j f . / / / ! /  Sergiu ANDRONACHI
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