
Proiectul de decizie 

 

Cu privire la desemnarea în funcţie 

de şef al IMSP CS Cotiujenii Mari 

 

 Proiectul de decizie          Cu privire la desemnarea în funcţie  de şef al IMSP CS 

Cotiujenii Mari a fost elaborat de specialistul în domeniul resurse umane  și în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional este propus spre consultare publică. 

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie sus menționat, pot fi expediate 

până pe data de 14 septembrie 2022, în adresa dlui Coreţchi Vladimir, la adresa 

electronică: consiliu@soldanesti.md , la numărul de telefon: 0272 2 52 84 sau 

la adresa: or. Şoldăneşti. str. 31 August 1, Consiliul raional Şoldăneşti 
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                                                              DECIZIE nr.5-11                                                                 PROIECT 

                                                                                       din 15 septembrie 2022 

Cu privire la desemnarea în funcţie de şef al IMSP CS Cotiujenii Mari 

În conformitate cu prevedrile art.43 alin.(1) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28 

decembrie 2006, art. 4;6 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995, art.54; 55 al Codului Muncii, pct.18 

sub/punct. 2; pct.35 al Regulamentului- cadru de organizare și funcționare al instituției medico-sanitare publice 

(IMSP), aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1086 din 30.12.2016 şi în baza Dispoziţiei Preşedintelui 

raionului nr. 238-RU din 25.08.2022, cu privire la încetarea contractului individual de muncă şi a  cererei depuse 

de către Negru Maria, medic de familie din IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari,  Consiliul raional 

DECIDE: 

I. Se constată încetarea contractului individual de muncă al dnei Negru Maria, şef IMSP CS Cotiujenii Mari 

din data de 25 august 2022 şi asigurarea interimatului funcţiei vacante de şef IMSP CS Cotiujenii Mari de către 

medicul de familie Negru Maria, de la data de 26.08.2022 până la desemnarea în funcţie de către Consiliul 

raional a şefului IMSP CS Cotiujenii Mari 

II. Se desemnează  in funcţie de șef a ÎMSP CS Cotiujenii Mari, pe un termen de 5 (cinci) ani, începînd cu 

data de  15 septembrie 2012, dna Negru Maria, medic de familie al instituţiei nominalizate. 

III. I se acordă dreptul de prima semnătură şi aplicare a ştampilei  pe actele financiare şi bancare a ÎMSP CS 

Cotiujenii Mari dnei Negru Maria. 

IV. Se împuterniceşte dl. Nicolae Mîndrul, Preşedintele raionului cu dreptul de a încheia şi semna  cu dna 

Negru Maria, Contractul de management dintre Consiliul raional Şoldăneşti şi şeful ÎMSP CS Cotiujenii Mari  

V. Contabilitatea ÎMSP CS Cotiujenii Mari va ţine cont de stipulările prezentei decizii la calcularea salariului 

respectiv  dnei Negru Maria, începînd cu data de 15 septembrie 2022. 

VI. Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dui N. Mîndru, preşedintele raionului. 

   Secretarul 

Consiliului raional                                                                                          L. Vidraşco 

AVIZAT: 
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Specialist principal  în probleme juridice                                                           V. Coreţchi 

Notă informativă 

                  la proiectul Deciziei Cu privire la desemnarea în funcţie de şef al IMSP CS Cotiujenii 

Mari 

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

 Aparatul Preşedintelui raionului Şoldăneşti 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat între Consiliul raional Şoldăneşti 

dna Negru Maria, şef IMSP CS Cotiujenii Mari cît şi necesitatea numirii în funcţie în scopul 

Îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale în teritoriu. 

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul act nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Desemnarea dnei Negru Maria, şef IMSP CS Cotiujenii Mari.   

5. Fundamentarea economico-financiară 

Nu necesită alocarea de mijloace financiare suplimentare. 

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. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul Deciziei a fost avizat 

de către Direcția Finanțe, specialistul principal în probleme juridice, secretarul Consiliului raional, 

contabilul-şe din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Şoldăneşti. În scopul respectării 

prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența procesului decizional, proiectul dat este plasat 

pe pagina web oficială a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.  

 

Specialist principal în probleme resurse umane                          V.Coreţchi 
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