
DECIZIE nr. 7/7 

din 18 noiembrie 2021 

 

 

 

 Cu privire la programarea concediilor de odihnă  

pentru conducătorii instituțiilor din subordinea  

Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1), (2) şi (5) din Codul Muncii al                         

Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare             

şi art. 43 alin. (1) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare; 

în baza art. 43 alin. (2), art. 46 și art. 82 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se aprobă programul concediilor de odihnă pentru anul de activitate 2022, preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, secretarului şi conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă, 

conform anexei. 

2. Se deleagă, dl Vasile Maxim, preşedinte al raionului Ștefan Vodă, să acorde persoanelor vizate 

în pct.1 al prezentei decizii concediile de odihnă anuale conform programului stabilit, cu unele 

excepţii reieșind din necesităţile de serviciu, precum și concedii solicitate din cont propriu, conform 

prevederilor legislației în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, preşedinte al 

raionului Ștefan Vodă. 

4. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina 

web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

Președintelui raionului Ștefan Vodă; 

Persoanelor nominalizate. 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         

Contrasemnează:  

Secretarul Consiliului raional                                                         Ion Ţurcan 

 

 

 

 

 

Proiect 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



Anexă 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 7/7 din 18 noiembrie 2021 

 

 

PROGRAMUL  

concediilor de odihnă a preşedintelui , vicepreşedinţilor,  

secretarului şi conducătorilor subdiviziunilor  

Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2022 

 

Nume, prenume Funcția Luna 

preşedinte al raionului noiembrie 

vicepreşedinte al raionului iunie; septembrie 

vicepreşedinte al raionului iulie-august 

secretar al Consiliului raional iunie-iulie 

şef al direcţiei finanţe iunie 

şef al direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri septembrie 

şef al direcţiei cultură, tineret, sport şi turism iulie 

şef al direcţiei generale educație octombrie 

şef al direcţiei generale asistenţă socială şi protecţia familiei mai 

şef al direcţiei agricultură şi alimentaţie februarie; august 

 şef al direcţiei economie şi atragerea investiţiilor iulie; octombrie 

director al IMSP Spitalul raional Ştefan Vodă august-septembrie 

șef al IMSP Centrul de sănătate Ştefan Vodă” iulie 

șef al IMSP Centru de sănătate Crocmaz iunie 

șef al IMSP Centru de sănătate Talmaza noiembrie 

șef al IMSP Centru de sănătate Olăneşti august 

director al ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă august 

manager al Instituției Publice Incubatorul de Afaceri august 
 

 

 

 




