REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ
DECIZIE nr. 3/
din
iunie 2020

Cu privire la modificarea unor decizii
ale Consiliului raional
În temeiul prevederilor art. 46 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
1. Decizia Consiliului raional nr. 3/27 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional
Strășeni” se modifică după cum urmează:
În anexă
1) din punctul 14
- se exclud alineatele 2), 3), 4), 6)
- alineatele 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), vor deveni alineatele 2), 3),4),5),6),7),8),9),10).
2) se completează cu punctul 141 cu următorul cuprins:
”141. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a directorului IMSP Spitalul Raional Străşeni, selectat prin concurs
organizat de Ministerul Sănătăţii. La expirarea termenului de cinci ani funcţia de director al IMSP
Spitalul Raional Străşeni devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt
nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor personalului de conducere din instituţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Spitalul Raional Străşeni,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
2. Decizia Consiliului raional nr. 3/28 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Strășeni” se modifică după cum urmează:
În anexă
1) din punctul 18
- se exclud alineatele 2), 3), 4).
- aliniatele 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) vor deveni aliniatele 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).
2) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
”181. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a IMSP Centrul de Sănătate Străşeni, selectat prin concurs. La
expirarea termenului de cinci ani funcţia de conducător al IMSP Centrul de Sănătate Străşeni devine
vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor personalului de conducere din instituţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Străşeni,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”

3. Decizia Consiliului raional nr. 3/29 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Cojușna” se modifică după cum urmează:
În anexă
1) din punctul 18
- se exclud alineatele 2), 3), 4).
- aliniatele 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) vor deveni aliniatele , 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).
2) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
”181. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a IMSP Centrul de Sănătate Cojușna, selectat prin concurs. La
expirarea termenului de cinci ani funcţia de conducător al IMSP Centrul de Sănătate Cojușna devine
vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor conducătorului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cojușna,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
4. Decizia Consiliului raional nr. 3/30 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Micăuți” se modifică după cum urmează:
În anexă
1) din punctul 18
- se exclud alineatele 2), 3), 4).
- aliniatele 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) vor deveni aliniatele 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).
2) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
”181. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a IMSP Centrul de Sănătate Micăuți, selectat prin concurs. La expirarea
termenului de cinci ani funcţia de conducător al IMSP Centrul de Sănătate Micăuți devine vacantă
de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor conducătorului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Micăuți,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
5. Decizia Consiliului raional nr. 3/31 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Centrul de Sănătate
Publice Lozova” se modifică după cum urmează:
În anexă
1) din punctul 18
- se exclud alineatele 2), 3), 4).
- aliniatele 1), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) vor deveni aliniatele 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).
2) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
”181. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a IMSP Centrul de Sănătate Lozova, selectat prin concurs. La expirarea
termenului de cinci ani funcţia de conducător al IMSP Centrul de Sănătate Lozova devine vacantă
de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor conducătorului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Lozova,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
6. Decizia Consiliului raional nr. 3/32 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Pănășești” se modifică după cum urmează:
În anexă
1) din punctul 18
- se exclud alineatele 2), 3), 4).
- aliniatele 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) vor deveni aliniatele 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).
2) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
”181. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a IMSP Centrul de Sănătate Pănășești, selectat prin concurs. La
expirarea termenului de cinci ani funcţia de conducător al IMSP Centrul de Sănătate Pănășești
devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor conducătorului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Pănășești,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
7. Decizia Consiliului raional nr. 3/33 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Sireți” se modifică după cum urmează:
În anexă
În anexă
1) din punctul 18
- se exclud alineatele 2), 3), 4).
- aliniatele 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) vor deveni aliniatele 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).
2) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
”181. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a IMSP Centrul de Sănătate Sireți, selectat prin concurs. La expirarea
termenului de cinci ani funcţia de conducător al IMSP Centrul de Sănătate Sireți devine vacantă de
drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor conducătorului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Sireți,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
8. Decizia Consiliului raional nr. 3/34 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Vorniceni” se modifică după cum urmează:
În anexă
În anexă
1) din punctul 18
- se exclud alineatele 2), 3), 4).
- aliniatele 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) vor deveni aliniatele 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).
2) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
”181. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni, selectat prin concurs. La

expirarea termenului de cinci ani funcţia de conducător al IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni
devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor conducătorului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
9. Decizia Consiliului raional nr. 3/35 din 25 august 2017 „Cu privire la coordonarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Zubrești” se modifică după cum urmează:
În anexă
În anexă
1) din punctul 18
- se exclud alineatele 2), 3), 4).
- aliniatele 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) vor deveni aliniatele 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).
2) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
”181. Persoana responsabilă a fondatorului – președintele raionului are următoarele atribuții
exclusive:
1) angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a IMSP Centrul de Sănătate Zubrești, selectat prin concurs. La
expirarea termenului de cinci ani funcţia de conducător al IMSP Centrul de Sănătate Zubrești
devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor conducătorului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Zubrești,
conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
10. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.
11. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama președintelui raionului (P.
Tamaciuc)

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic

I. Malic

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional
„Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului raional”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic, Aparatul președintele raionului
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat ca urmare a modificărilor adoptate la Legea ocrotirii
sănătăţii nr. 411/1995 și Hotărîrii Guvernului nr. 837/2016 pentru aprobarea Regulamentului
privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării
obligatorii de asistenţă medicală care prevăd modificarea sintagmei „Fondatorul”, la orice formă
gramaticală, cu sintagma „persoana responsabilă a fondatorului”, la caz, președintele raionului.
Scopul și finalitățile urmărite a prezentului proiect constau în asigurarea aducerii în concordanță a
Regulamentelor de organizare și funcționare a Instituțiilor Medico - Sanitare Publice din raionul
Strășeni cu prevederile legislative și normative în vigoare.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie cuprinde partea dispozitivă și stabilește atribuțiile persoanei responsabile a
fondatorului – președintele raionului, după cum urmează:
1) angajează în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci
ani şi eliberarea din funcţie a directorului IMSP Spitalul Raional Străşeni, selectat prin concurs
organizat de Ministerul Sănătăţii. La expirarea termenului de cinci ani funcţia de director al IMSP
Spitalul Raional Străşeni devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt
nule de drept;
2) stabilirea salariului de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar,
acordarea premiilor personalului de conducere din instituţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale Instituțiilor Medico Sanitare Publice
din raionul Strășeni, conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
4. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul de decizie propus spre examinare nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul
autorității publice locale de nivelul II.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de decizie necesită modificarea deciziilor consiliului raional nr. 3/27, 3/28, 3/29,
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36 din 25 august 2017 ”Cu privire la coordonarea
Regulamentelor de organizare și funcționare a Instituțiilor Medico - Sanitare Publice din raion.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul deciziei ” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare
publice centre de sănătate”, a fost avizat de către Serviciul juridic, reprezentantul fondatoruluipreședintele raionului, specialistul principal cu atribuții în resurse umane din Aparatul președintelui
raionului, specialistul principal cu atribuții în domeniul sănătății, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei
juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în
concordanță cu Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 , Hotărîrii Guvernului nr. 837/2016 pentru
aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu modificările și completările
ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Șef al Serviciului juridic
Ion MALIC

