
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STEFAN VODA

DECIZIEnr.TlS
din 18 noiembrie 2021

Cu privire la programarea concediilor de odihni
pentru conducetorii instituliilor din subordinea
Consiliului raional $tefan Vodd pentru anlJ 2022

in conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1), (2) qi (S) din Codul Muncii al
Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, ct modificdrile gi completdrile ulterioare
9i art. 43 alin. (1) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la functia publicd 9i statutul
funcfionarului public, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in baza art. 43 alin. (2), art. 46 $i arr. 82 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administrafia publicd locald, Consiliul raional gtefan Vodd DECIDE:

1. Se aprobd programul concediilor de odihni pentru anul de activitate 2022, pregedintelui,
vicepregedintilor, secretarului qi conducdtorilor subdiviziunilor Consiliului raional $tefan Vodd,
conform anexei.

2. Se deleagi, dl Vasile Maxim, pregedinte al raionului $tefan Vodd, sd. acorde persoanelor vizate
in pct.l al prezentei decizii concediile de odihnd anuale conform programului stabilit, cu unele
exceplii reieqind din necesitdlile de serviciu, precum qi concedii solicitate din cont propriu, conform
prevederilor legislaliei in vigoare.

3. Controlul asupra executd.rii prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, pregedinte al
raionului Stefan Voda.

4. Prczenta decizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe pagina
web a Consiliului raional $tefan Vodd gi se aduce la cunoEtinld:

Pregedintelui raionului $tefan Vodd;
Persoanelor nominalizate.

Preqedintele qedinfei
Conlrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

.. 
. Axenia Pinzaru

Ion furcan
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PROGRAMUL
concediilor de odihnd a pregedintelui , vicepreqedinfilor,

secretarului gi conducitorilor subdiviziunilor
Consiliului raional $tefan Vodi pentru anul2O22

ii);

Nume, prenume Func{ia Luna
preqedinte al raionului noiembrie
vicepreqedinte al raionului iunie; septembrie
vicepregedinte al raionului iulie-august
secretar al Consiliului raional iunie-iulie
$ef al directiei finante lunle
sefal directiei construclii, eospoddrie comunah si drumuri septembrie
pef al directiei culturS, tineret, sport $i turism iulie
gefal direcliei generale educatre octombrie

Eef al direcJiei generale asisten{d sociald qi protec{ia familiei mal
gefal direcliei agriculturd gi alimentalie februarie; august
gef al direcliei economie gi atragerea investiliilor iulie; octombrie

director al IMSP Spitalul raional Stefan Vodd august-septembrie
gef al IMSP Centrul de sdndtate $tefan Vodd" iulie
sef al IMSP Centru de sAndtate Crocmaz tunle
sef al IMSP Centru de sdndtate Talmaza noiembrie

5ef al IMSP Centru de sdndtate Oldneqti august
director al IM Centrul stomatologic Stefan Vodd mai; august
manager al Institutiei Publice Incubatorul de Afaceri august




