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DECIZIE nr.2-8
din 06.06.2019
Cu privire la aprobarea unei
dispoziţii a preşedintelui raionului
În conformitate cu prevedrile art.43 alin.(1), art. 46 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, în temeiul art. 81, alin.(3); art.82, lit.(f)
din Codul Muncii al R. Moldova, aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003 şi în
baza contractului de muncă încheiat, Consiliul raional DECIDE:
Articol unic. Se aprobă dispoziţia nr.04-2/RU din 27 mai curent cu privire la încetarea
contractului individual de muncă a directorului Î.M. Centrul Stomatologic Şoldăneşti dl.
Mihail Crudu.

Secretarul Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice
Specialist principal în probleme resurse umane

L.Vidraşco
V.Coreţchi
N.Leşanu
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D I S P O Z I Ţ I E nr.04-2/RU
din 06.06. 2019
Cu privire la încetarea
contractului individual de muncă
În temeiul art. 54 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, conform art. 81, alin.(3); art.82, lit.(f) din Codul Muncii al
R. Moldova, aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003 şi în baza contractului
de muncă încheiat, DISPUN:
1. Încetează contractul individual de muncă nr.47-C din 27 mai 2014 a dlui Crudu
Mihail numit în funcţie de director Î.M. Centrul Stomatologic Șoldănești.
2. Se asigură interimatul funcției de conducere vacante, director Î.M. CS Șoldănești
de către dl Mihail Crudu, medic-stomatolog începînd cu data de 28.05.2019.
3. Dl Mihail Crudu, medic - stomatolog pe perioada asigurării interimatului funcției
de conducere, director Î.M. CS Șoldănești va primi salariul de funcție stabilit
titularului funcției de conducere vacante.
4. Contabil-şef al instituției nominalizate va efectua achitarea drepturilor salariale
dlui M. Crudu, director interimar Î.M. CS Șoldănești începînd cu data de
28.05.2019 în limita fondului de salarizare.
5. Pe perioada asigurării interimatului funcției de conducere vacante, director
interimar Î.M. CS Șoldănești dlui Mihail Crudu, medic - stomatolog i se acordă
dreptul de prima semnătură și aplicare a ștampilei pe actele financiare și bancare.
6. Funcţia de director Î.M. Centru Stomatologic Şoldăneşti se anunţă funcţie de
conducere vacantă din 28 mai 2019.
7. Se anunţă concurs din data de 28 mai curent pentru ocuparea funcţiei de
conducere vacante - director Î.M. CS Şoldăneşti, conform legislaţiei în vigoare.
8. Prezenta dispoziție va fi prezentată spre aprobare la ședinșa ordinară ulterioară a
Consiliului raional.
Preşedintele
raionului
De dispoziţia dată
am luat cunoştinţă

Ex. N. Leșanu

Nicolae DOROGAN
Mihail Crudu

Nota informativa
la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea unei dispoziții a președintelui
raionului”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Consiliul Raional Șoldănești, aparatul președintelui raionului, subdiviziunea resurse
umane.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile
urmărite
În temeiul art. 54 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28 decembrie 2006, conform art. 81, alin.(3); art.82, lit.(f) din Codul Muncii al R.
Moldova, aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003 şi în baza contractului de
muncă încheiat.

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
De către fondator conform legislației în vigoare contractul individual de muncă a fost
încheiat pe o durată de 5 (cinci) ani, care a expirat la data de 27.05.2019.
În contextul celor expuse, asigurarea interimatului de către dl Mihail Crudu 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.

5. Fundamentarea economico-financiară
Ce ține de fundamentarea economico-financiară a director Î.M. BPS Șoldănești, dl
Mihail Crudu este finanțat de către CNAM.
6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor
acte
7.Constatările expertizei juridice

Proiectul de decizie a fost
secretarul consiliului.

avizat de către specialistul principal în probleme juridice,

8.Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a
transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către Consiliul raional
Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, proiectul cu informaţia anexată a
fost publicat pe pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul
Transparenţa decizională.

Specialist principal în probleme resurse umane

N.Leşanu

