
 

 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                                                DECIZIE nr. 3/
                                                         din        august    2022   
                                                                                                                      PROIECT
Cu privire la  Consiliile administrative 
ale instituţiilor medico-sanitare publice 
în care  Consiliul raional Străşeni
exercită calitatea de fondator

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind
administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 1086 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea
Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de
sănătate”,  cu regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medicale, ținînd cont de
procesele-verbale  ale  instituțiilor  medicale  privind  propunerea  reprezentanților
colectivelor  de  muncă,  în  scopul  asigurării  funcționalității  Consiliilor
administrative  ale  instituțiilor  medico-sanitare  publice  în  care  Consiliul  raional
exercită  calitatea  de  fondator,  examinînd  nota  informativă,  Consiliul  raional
DECIDE:

1.  Se  aprobă,  componenţa  nominală  a  Consiliilor  administrative  ale
instituţiilor  medico-sanitare  publice  în  care   Consiliul  raional  Străşeni  exercită
calitatea de fondator, după cum urmează:

1.1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni:
JARDAN  Viorel             - preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului 
                                         - reprezentant al colectivului de muncă
                                         - reprezentant al colectivului de muncă
                                         - reprezentantă a organizaţiei nonguvernamentale 
                                           Centrul medical pentru susținerea  medicinii  primare 
                                            „SALVA”      
                                         - specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de către 
                                           fondator.

1.2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Străşeni:
JARDAN  Viorel             - preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului 
                                         - reprezentantă a colectivului de muncă
                                         - reprezentant al colectivului de muncă
                                         - reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale

                       Centrul medical pentru susținerea medicinii primare 
                        „SALVA”

                                         - specialistă în domeniul ocrotirii sănătății numit de către 
                                           fondator. 



1.3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna:
JARDAN Viorel                  -  preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului
                                             - reprezentant al colectivului de muncă
                                             - reprezentant al colectivului de muncă
                                             - reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale
                                               Centrul medical pentru susținerea medicinii  

                           primare „SALVA”
                                             - specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de 
                                                către fondator. 

1.4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi:
JARDAN  Viorel                  - preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului 
                                              -  reprezentantă a colectivului de muncă
                                              - reprezentantă a colectivului de muncă 
                                              - reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale 
                                                Centrul medical pentru susținerea  medicinii  
                                                primare  „SALVA”      
                                              - specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de 
                                                   către fondator.

1.5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova:
JARDAN  Viorel         - preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului
                                     - reprezentantă a colectivului de muncă
                                     - reprezentantă a colectivului de muncă
                                     - reprezentant al Asociației Obștești ”Academia 
                                        Antidoping”
                                     - specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de către
                                        fondator.

1.6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănăşeşti:
JARDAN  Viorel             - preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului 
                                         - reprezentantă a colectivului de muncă         
                                         - reprezentantă a colectivului de muncă
                                         - reprezentant al Asociației Obștești  „Prosperare 
                                            Zubreşti”
                                         - specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de 
                                           către fondator.

1.7. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi:
JARDAN  Viorel               - preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului
                                           - reprezentantă a colectivului de muncă
                                           - reprezentantă a colectivului de muncă       
                                           - reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale

                         Centrul medical pentru susținerea medicinii  
                          primare „SALVA” 

                                            - specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de 
                                              către fondator.



1.8. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni: 
JARDAN  Viorel          - preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului 
                                      - reprezentantă a colectivului de muncă
                                      - reprezentantă a colectivului de muncă
                                      - reprezentant al Asociației Obștești  „Medicina pentru toţi”
                                      - specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de  către 
                                       fondator.      
 
1.9. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubreşti:
JARDAN  Viorel          - preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului 
                                      - reprezentantă a colectivului de muncă
                                      - reprezentantă a colectivului de muncă
                                      - reprezentantă a Asociației Obștești   „Prosperare 
                                         Zubreşti” 
                                      - specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de 
                                        către fondator.

2. Consiliile administrative sunt constituite pe un termen de 5 ani şi îşi exercită
atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3. Se stabileşte, că în caz de eliberare din funcţiile  deţinute a unor membri ai
Consiliului  administrativ,  atribuţiile  lor  în  cadrul  acestuia  vor  fi  exercitate  de
persoanele nou-desemnate, fără a fi emisă o altă decizie.

4.  Se  abrogă  Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/17  din  25  august  2017  ”Cu
privire  la  aprobarea  componenței  nominale  a  consiliilor  administrative  ale
instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni”.

5.  Se  desemnează  responsabil  de  controlul  asupra  executării  prevederilor
prezentei decizii Comisia consultativă de specialitate protecție socială, medicină.
     6. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 26 august 2022.

Preşedinte al şedinţei,                                                                       
                                                                 
Contrasemnat:
Secretara interimară a Consiliului raional,                                      Nina   RUSU

Serviciul juridic                                



NOTA  informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la Consiliile administrative ale instituţiilor

medico-sanitare publice în care Consiliul raional Străşeni
 exercită calitatea de fondator” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
 Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional în colaborare cu  conducătorii
instituțiilor medico- sanitare publice.
2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Prezentul  proiect  de  decizie  „Cu  privire  la  Consiliile  administrative  ale
instituțiilor medico-sanitare publice în care Consiliul raional Străşeni  exercită
calitatea  de  fondator”,  a  fost  elaborat  în  baza   Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile
Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, Ordinul Ministerului sănătăţii nr. 1086 din 30
decembrie 2016 „Cu privire  la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale prestatorilor de servicii de sănătate” și în temeiul regulamentelor  de
organizare  și  funcționare  a  instituțiilor  medico-sanitare  publice,  aprobate  de
Consiliul raional. Regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor medico-
sanitare publice specifică faptul că  Consiliul administrativ este constituit de către
Fondator pe un termen de 5 ani. Avînd în vedere că în luna august curent expiră
termenul  activității   actualelor  Consilii   administrative  a  fost  elaborat  prezentul
proiect de decizie. 
Scopul și  finalitățile  urmărite  constau  în  respectarea   cadrului  legal   privind
aprobarea  componenței  nominale  ale  Consiliilor  administrative  ale  instituțiilor
medico-sanitare publice, care sunt  organe de administrare şi control al activităţii
instituţiilor respective. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  deciziei  stabileşte  nominal,  pentru  fiecare  instituţie  un  consiliu
administrativ format din 5 persoane:
- reprezentantul fondatorului (preşedintele consiliului);
- doi reprezentanţi ai colectivului de muncă, care au fost propuşi şi aleşi la adunarea
generală a colectivului prin votul majorităţii celor prezenţi, conform proceselor –
verbale;
- reprezentantul unei asociaţii nonguvernamentale din domeniul sănătăţii;
- un funcţionar public din cadrul subdiviziunii de profil medical al fondatorului sau
un specialist în domeniul ocrotirii sănătăţii numit de către Fondator suplimentar.
Totodată, proiectul deciziei stabileşte, că Consiliile administrative sunt constituite
pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în
vigoare, iar în caz de eliberare din funcţiile  deţinute a unor membri ai Consiliului
administrativ, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-
desemnate, fără a fi emisă o altă decizie.
4. Fundamentarea economico-financiară
 Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Adoptarea  prezentul  proiect  de  decizie  necesită  abrogarea  Decizii  Consiliului
raional  nr. 3/17 din 25 august 2017 ”Cu privire la aprobarea componenței nominale
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a  consiliilor  administrative  ale  instituțiilor  medico-sanitare  publice  fondate  de
consiliul raional Strășeni”.
6. Avizarea şi Consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017
cu privire la actele normative proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul
juridic, secretara interimară a Consiliului raional. 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional,  proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  a  Consiliului  raional
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea  Consultări
publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul  art.  35 al  legii  nr.  100/ 2017 cu privire la actele normative expertiza
anticorupţie  a  fost  efectuată  de  autor.  Proiectul   nu  conţine  reglementări  ce  ar
favoriza corupţia.
8. Constatările expertizei juridice
În  temeiul  articolului  37  din  legea  nr.  100/2017  cu  privire  la  actele  normative
proiectul  de  decizie  a  fost  supus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,
subdiviziune a Consiliului raional Străşeni. Proiectul este în concordanţă cu actele
sus  menţionate.  Structura  şi  conţinutul  actului  corespunde  normelor  de  tehnică
legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi
se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Serviciul juridic

http://www.crstraseni.md/

