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DECIZIE 

  
Nr. 1/1                                                                                    din 22.02.2018 
 
Cu privire la numire în funcţia de secretar-interimar 
 al Consiliului raional Ungheni 
 
    Conform art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006; 
art. 44 alin. 2) lit. e),  art. 49 alin. 1), alin.alin. 4-4¹), al. 5) al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public Nr. 158 din 04.07.2008; 

art. 9 alin. 4) al Legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici Nr. 48 din 22.03.2012;                              
avînd în vedere aflarea  dnei Rodica Liţcan, secrtetar al Consiliului raional Ungheni în concediul medical, 
 

 
Consiliul raional Ungheni 

 
D E C I D E: 

 
 
1. Se numeşte dna Irina Toader, şef Serviciu Juridic şi Resurse Umane din cadrul Aparatului 
preşedintelui raionului, în funcţia de secretar-interimar al Consiliului raional Ungheni de la data 
de 07.02.2018, pe toată perioada suspendării raporturilor de serviciu cu dna Rodica Liţcan, 
secretar al Consiliuilui raional Ungheni, cu îndeplinirea tuturor atrbuţiilor funcţiei de secretar al 
consiliului raional, primind salariul de funcţie stabilit funcţiei publice de secretar al consiliului 
raional, suspendînd raporturile de serviciu în fincţia deţinută. 
2. Se stabileşte că, în cazurile vacanţei sau vacanţei temporare a funcţiei de secretar al 
Consiliuilui raional Ungheni, dna Irina Toader, şef Serviciu Juridic şi Resurse Umane din cadrul 
Aparatului preşedintelui raionului,va exercita interimatul funcţiei de secretar al Consiliului 
raional Ungheni, cu îndeplinirea tuturor atrbuţiilor funcţiei de secretar al consiliului raional, 
primind salariul de funcţie stabilit funcţiei publice de secretar al consiliului raional, suspendînd 
raporturile de serviciu în fincţia deţinută. 
3. Se deleagă preşedintelui raionului dreptul de a emite dispoziţii de asigurare a interimatului de 
către dna Irina Toader, precum şi încetarea acestuia, la necesitate. 
4. Prin prezenta se abrogă Decizia Consiliului raional Ungheni Nr. 5/1 din 28.11.2013 „Cu 
privire la numire în funcţia de secretar-interimar.” 
 
 
 
Preşedintele şedinţei,                                                       Svetlana CIOBANU 
 
Contrasemnează: 
 
Secretar-interimar al Consiliului raional,                        Irina TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


