
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA 

DECIZIE

Cu privire la numirea dlui Ursu Veaceslav 
în funcție de director al Instituției Publice 
Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă

Consiliul Raional Soroca întrunit m ședință ordinară din data de 11 februarie 2021, 
în temeiul:

art.54 alin.(2), art.55 alin.(l) lit.i), art.56, art.258-260 ale Codului Muncii al Republicii 
Moldova nr. 154/2003, cu modificările ulterioare;

art.43 alin.(l) lit. n) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu 
modificările ulterioare;

- art.54 alin.(2), art.55 alin.(l) lit.i), art.56, art.258-260 ale Codului Muncii al Republicii 
Moldova nr. 154/2003, cu modificările ulterioare;

pct.21 al Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății 
copiilor și adolescenților, aprobat prin anexa nr.l la Hotărârea Guvernului nr.334/2009 cu privire 
la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor 
și adolescenților;

pct.39 lit.(a) al Regulamentului de organizare a concursului de ocupare a funcției vacante 
de conducător al instituției publică / întreprinderii municipală, fondată de consiliul raional 
aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16 august 2016,

DECIDE :

1. Se numește dl Ursu Veaceslav în funcție de director al Instituției Publice Tabăra de odihnă 
pentru copii „La Dumbravă”, pe perioadă determinată de 5 ani, începând cu data de 11.02. 2021.
2. Se acordă dreptul de prima semnătură pe toate actele financiare și bancare dlui Ursu 

Veaceslav, director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, instituție 
fondată de Consiliul Raional Soroca.
3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat a Actelor 

Locale și se comunică prin transmiterea copiei:
- Președintelui raionului Soroca;
- Vicepreședinților raionului Soroca;
- Secretarului Consiliului Raional Soroca;
- Serviciului Asistență Juridică;
- Serviciului Resurse Umane;
- dlui Ursu Veaceslav.

Președinte al ședinței

Contrasemnat

Nr. 1/19
din 11 februarie 2021 
Municipiul Soroca

Zabrian Stela,
il Consiliului Raional Soroca
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