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D E C I Z I  E     nr. 1-28  
                                                                           din 29 martie 2019 

Cu privire la permisiunea activităţii prin cumul 

 

 În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1), art.46  din Legea privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006 cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art.267 al 

Codului Muncii al Republicii Moldova, p.11 din Regulamentul cu privire la condiţiile de muncă prin 

cumul aprobat prin Hotărîrea  Guvernului   nr.178 din 27.02.1997, p.33 din Regulamentului  privind  

salarizarea  angajaţilor  din  instituţiile  medico-sanitare  publice  încadrate  în  sistemul  asigurării   

obligatorii  de  asistenţă  medicală  aprobat prin Hotărîrea  Guvernului   nr. 837 din 06.07.2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, în legătură cu insuficienţa de personal medical, în baza notei 

informative  şi  demersului şefului IMSP CS Şoldăneşti dl.C.Balanici,  Consiliul Raional  DECIDE: 

I.Se permite activitatea prin cumulare a unor angajaţi din IMSP CS Şoldăneşti, începînd cu 

01.01.2019, după cum urmează: 

1. Crudu Olga- medic de familie, în volum de 0,25  medic de familie la OMF Cobîlea 

2. Chetraru Silvia- - medic de familie, în volum de 0,25  medic de familie la OMF Glingeni şi OS 

Mihuleni 

3. Balanici Varucica -- medic de familie, în volum de 0,25  medic de familie IMSP CS Şoldăneşti. 

4. Ţurcan Lidia - şef-adjunct al IMSP CS Şoldăneşti, 0,25 medic sonografist 

5. Palii Liliana- farmacist, şef secţie asistenţă cu medicamente şi dispozitive medical 0,25 farmacia 

bugetară 

II Retribuirea muncii prin cumul a angajaţilor sus nominalizaţi se va efectua din fondul de salarizare 

a instituţiei din contul unităţilor de state vacante. 

III.Executarea deciziei se pune în sarcina şefului  IMSP CS Şoldăneşti, dl. C.Balanici 

IV..Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiilor consultative de specialitate 

Drept şi disciplină şi Activităţi economico financiare, agricultură, industrie şi comerţ    

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                                 L.Vidraşco 
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