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DECIZIE nr. 5-7 

 

       din 06 decembrie 2018 

Cu privire la numirea în funcţie 

 

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, Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului 

privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor IMSP și a Contractului 

tip de management al instituției și în baza Procesului verbal al ședinței Comisiei de 

concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul raional Şoldăneşti din 

29.09.2018,  Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se numeşte in funcţie de director a IMSP Spitalul Raional Șoldănești dl Palii 

Veaceslav, începînd cu data de  06 decembrie 2018. 

 

II. Dlui Veaceslav Palii i se acordă dreptul de prima semnătură şi aplicare a ştampilei  

pe actele financiare şi bancare a IMSP Spitalul Raional Șoldănești. 

 

III.. Începînd cu data de 06 12. 2018, contabilul – şef al IMSP Spitalul Raional 

Șoldănești va ţine cont de stipulările prezentei decizii la calcularea salariului respectiv  

dlui Palii Veceslav. 

IV. Fondatorul urmează să încheie un contract de management pe o durată de 5 (cinci) 

ani, conform Contractului tip de management aprobat de Guvern cu dl Veaceslav 

Palii. 

V.Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dnei Svetlana Rotundu, 

preşedintele raionului. 

 
 

Secretarul   

Consiliului   raional                                                                        L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                             V.Coreţchi 

Specialist principal în probleme resurse umane                                  N.Leşanu 

 



 

 

Nota informativa  

la proiectul  deciziei „Cu privire la desemnarea în funcţie director IMSP Spitalul 

Raional Șoldănești” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

   Aparatul președintelui raionului, subdiviziunea resurse umane. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi 

finalităţile urmărite  

 În temeiul art.6 al Legii nr.411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii, Hotărîrii 

Guvernului nr.1016 din 01.09.2016  Pentru aprobarea Regulamentului privind 

numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor IMSP și a Contractului tip de 

management al instituției și în temeiul Procesului verbal al ședinței Comisiei de 

concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul raional Șoldănești din 

29.09.2018, învingător a concursului a fost dl Veaceslav Palii. 

       Proiectul Deciziei prevede numirea în funcţie de director al IMSP Spitalul 

Raional Șoldănești, dl Veaceslav Palii. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
 Elaborarea proiectului  de decizie are grad de compatibilitate  ce ține de legislația 

similară existentă  în  statele membre ale Uniunii  Europene. 

 

4.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 În temeiul HG nr.1016 fondatorul urmează să încheie  cu persoana învingătoare un 

contract de management al instituției pe o durată de 5 (cinci) ani. 

      În contextul celor expuse, numirea în funcţia de director al IMSP Spitalul raional 

Șoldănești a dlui V. Palii 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, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi 

respectarea drepturilor acestuia. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile 

vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate pentru retribuirea muncii anual în 

bugetul instituției 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 



Proectul se încirporează în sistemul actelor normative şi nu necesită abrogarea altor 

decizii. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional secretarul consiliului raional a plasat proiectul pe 

pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md la directoriul Transparența 

decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor. Proiectul de decizie „Cu 

privire la numirea în funcție” se propune comisiei de specialitate pentru examinare şi 

avizare, adoptare în ședința Consiliului raional. 

8. Constatările expertizei juridice 

 În temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative  a fost supus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme 

juridice, aparatul preşedintelui, are  aviz pozitiv, fără obiecţii şi propuneri. 

 

Specialist principal                                       N.Leşanu 


