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DECIZIE nr.1-20
din 22 februarie 2018
Cu privire la desemnarea
în funcţie de conducere
În conformitate cu prevedrile art.43 alin.(1) al Legii privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.6 al Legii nr.411 din 28.03.1995 ocrotirii
sănătăţii, Ordinului nr.695 din 13.10.2010 „Cu privire la Asistenţa Medicală Primară din
Republica Moldova”, pct.8.6 al ordinului nr.404 din 30.10.2007 cu privire la delimitarea
juridică a asistenței medicale primare la nivel raional, Regulamentul de organizare și
funcționare al instituției medico-sanitare publice coordonat prin decizia nr.3-7 din
25.04.2017, Consiliul raional DECIDE:
I. Se desemnează in funcţie de șef a ÎMSP CS Olișcani, începînd cu data de 22
februarie 2018, dl Mihail Grăjdianu, medic de familie.
II. I se acordă dreptul de prima semnătură şi aplicare a ştampilei pe actele financiare şi
bancare a ÎMSP CS Olișcani, dlui Mihail Grăjdianu.
III. Contabilul – şef al ÎMSP CS Olișcani va ţine cont de stipulările prezentei decizii la
calcularea salariului respectiv dlui Mihail Grăjdianu începînd cu data de 22 februarie
2018.
IV. Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dnei S. Rotundu, preşedintele
raionului.
Secretarul Consiliului raional

L.Vidraşco

Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice

V.Coreţchi

Nota informativă
la proiectul de decizie nr. 1-20 din 22 februarie 2018
„Cu privire la desemnarea în funcţie de șef ”

Serviciul resurse umane a elaborat proiectul deciziei „Cu privire la desemnarea
în funcţie de șef””, în temeiul art.6 al Legii nr.411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii,
Ordinului nr.695 din 13.10.2010 „Cu privire la Asistenţa Medicală Primară din
Republica Moldova”.
Proiectul Deciziei prevede numirea în funcţie de șef a ÎSMP CS Olișcani a dlui
Mihail Grejdianu.
În contextul celor expuse, numirea în funcţia de șef a ÎMSP CS Olișcani a dlui
Mihail Grejdianu va asigura sporirea ocrotirii sănătăţii populaţiei prin dezvoltarea şi
fortificarea continuă a măsurilor de prevenire a maladiilor populaţiei din teritoriu
administrat. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului
profesional şi tehnologic, orintat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea
drepturilor acestuia.
Reieşind din cele relatate, se consideră oportună aprobarea respectivului proiect
de decizie.

Nadejda Leşanu,
SRU

