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DECIZIE nr.2-9
din 06.06.20219
Cu privire la numirea
în funcţie
În conformitate cu prevederile 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 Consiliul raional
DECIDE:
I. Se numește in funcţie de șef a IMSP CS Șoldănești începînd cu data de
06.06.2019 dl Balanici Constantin, medic urolog.
II. I se acordă dreptul de prima semnătură şi aplicare a ştampilei pe actele financiare
şi bancare a IMSP CS Șoldănești dlui Balanici Constantin.
III. Contabilul – şef al IMSP CS Șoldănești va ţine cont de stipulările prezentei
decizii la calcularea salariului respectiv dlui Balanici Constantin, începînd cu data
de 06.06. 2019.
IV. Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dlui Nicolae Dorogan,
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 numirea în funcție”
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.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”.
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
Numirea în funcţia de șef a IMSP CS Șoldănești a dlui Constantin Balanici 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
Ce ține de fundamentarea economico-financiară a șefului IMSP CS Șoldănești este o entitate
finanțată 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

avizat de către specialistul principal în probleme juridice, secretarul

consiliului.
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

