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D E C I Z I E nr. 5-14
din 06 decenbrie 2018
Cu privire la acordarea ajutorului material
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind
salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării
obligatorii de asistenţă medicală (p.26,;30) aprobat proin Hotărîrea Guvernului nr. 837 din
06.07.2016 şi a demersului dir. Instituţiei medico-sanitare publice Spitalul raional Şoldăneşti,
dl. Palii Veaceslav, Consiliul raional DECIDE:
I.Se aprobă acordarea ajutorului material în mărime de 0,5 salariu tarifar

de funcţie

personalului de conducere după cum urmează:,
- V.Palii, director IMSP Spitalul raional Şoldăneşti
- L.Djurenco, vicedirector
- V.Chihai, şef serviciu economic
- G.Crangaci, contabil-şef
II.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează V.Palii, directorul instituţiei
medico-sanitare publice Spitalul raional Şoldăneşti
III.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate
„Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ”.
Secretarul
Consiliului raional

L.Vidraşco

Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice

V.Coreţchi

Şef DF

Iu.Prisăcari

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la acordarea ajutorului material”
- IMSP Spitalul Raional Șoldănești de comun acord cu Sindicatul de ramură al
instituției conform Hotîărîrii Guvernului nr. 837 din 06 iulie 2016, ” p.3. p.25
”Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală ” au obligatia de a
asigura personalul instituției și achita sarii lunare, spouri pentru indicatorii de
performanță, ajutor material la concediu și alte sporuri în funcție de capacitățile
financiare ale instituției.
- Prin ordinul intern al instituției nr . 32 din 02.07.2018 despre aprobarea
Contractului Colectiv in variantă nouă , Procesul Verbal al Comisiei entru Dialog Social
nr. 1 din 10.07.2018 și a ordinului intern nr. 39 din 23,07.2018 toți angajații au primit
și primesc 0,5 salariu tarifar ajutor material la concediu și indicatori de performanțe cu excepția personalului de conducere.
- În scopul respectării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 6.07.2016, p.26;
p.30 alin 2 – personalul de conducere: director, vicedirector, șef.serv.economic, contabil
șef, beneficiază de acest spor 0,5 salariu ajutor material prin Decizia Fondatorului
numai în cazul cînd acest spor a fost achitat tuturor angajatilor.
- Pentru achitarea acestor sporuri personalului de conducere, institutia dipune de
sursele financiare necesare din veniturile proprii si din sursele CNAM.
- Prin intermediul Deciziei elaborate de către Coinsiliul Raional în vederea
acordării acestor sporuri se realizează scopul Hotărîrii Guvernului nr. 837 din
06,07,2018 și se crează condiții de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
- La solicitarea membrilor din comisiile de specialitate Spitalul Raional va
prezenta actele interne elabotate pentru acest subiect.
- Prin elaborarea acestui act normativ de nivelul Administrației Publice se vor
limita elementele în favoarea intervenției expertizei anticorupție.
Director

V. Palii

