
                                                    

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   30 septembrie 2022

Cu privire la  reorganizarea prin fuziune 
(absorbție) a unor instituţii medico-sanitare publice

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 411/1995 cu privire la
ocrotirea  sănătăţii,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Codului  civil  al
Republicii  Moldova nr. 1107/2002, Hotărârii  Guvernului nr. 901/2015 „Pentru
aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  modul  de  transmitere  a  bunurilor
proprietate publică”, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
     
     1. Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni (persoană
juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbţia)  Instituţia Medico -
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți (persoană juridică absorbită). 
     2. Se instituie Comisia de reorganizare a instituţiilor nominalizate în următoarea
componenţă:

-----------------------                       – vicepreşedinte al raionului, preşedinte al
                                                        Comisiei
-----------------------                       – şef al IMSP CS Străşeni
-----------------------                       – şef al IMSP CS Micăuți
--------------------                           – contabil IMSP CS Strășeni
Contabilul IMSP Centrul de Sănătate Micăuți.

     3. Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Străşeni va asigura,
prin  intermediul  Comisiei  de  reorganizare,  absorbţia  instituţiei  respective  şi
transmiterea patrimoniului  de la Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de
Sănătate  Micăuți  la  Instituţia  Medico  -  Sanitară  Publică  Centrul  de  Sănătate
Strășeni, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
     4. Preşedintele raionului (V. Jardan) va preaviza prin dispoziţie, sub semnătură,
şefului IMSP CS Micăuți, în strictă conformitate cu prevederile Codului muncii al
Republicii Moldova.
     5. Șeful  Instituţiei Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți v-a
preaviza  prin  ordin  personalul  din  subordine  în  strictă  conformitate  cu  Codul
muncii al Republicii Moldova, referitor la reorganizarea instituției.
     6.  Disponibilizarea salariaților în cazul imposibilității transferului acestora, se
va efectua în conformitate cu legislația muncii în vigoare.
     7. Şeful IMSP Centrul de  Sănătate Străşeni:
- va asigura angajarea prin  transfer  a personalului instituţiei supuse reorganizării,
care au fost în relaţii contractuale cu instituţiile respective; 



- va înainta fondatorului spre aprobare modificările corespunzătoare în statele de
personal ale IMSP Centrul de Sănătate Străşeni. 
      8. Se abrogă:
Decizia Consiliului raional nr. 2/27  din 28 mai 2013 ”Cu privire la delimitarea
juridică  de  Instituția  Medico  -  Sanitară  Publică  Centrul  Medicilor  de  Familie
Strășeni  și  fondarea  Instituției  Medico  -  Sanitare   Publice  Centrul  de  Sănătate
Micăuți”.
     9.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

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

AVIZAT:

Serviciul juridic                                                               

IMSP Centrul de Sănătate Strășeni                                  

IMSP Centrul de Sănătate Micăuți                                 



NOTĂ INFORMATIVĂ
La proiectul de decizie ,,Cu privire la  reorganizarea Instituției Medico – Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Micăuți”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul Juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Prezentul proiect de decizie ,,Cu privire la reorganizarea  Instituției Medico – Sanitare Publice
Centrul de Sănătate Micăuți” a fost elaborat ca urmare a parvenirii multiplelor petiții din partea
locuitorilor comunei Micăuți, cu privire la calitatea scăzută a serviciilor medicale prestate. Ca
urmare a dus la indignarea oamenilor și scăderea indicatorilor de performanță. 
Scopul  și  finalitățile  urmărite  constau  în  îmbunătățirea  reţelei  instituţiilor  medico  -  sanitare
publice de performanţă și în vederea sporirii accesului la servicii medicale de calitate şi instituirii
unui  management  eficient  pentru a  asigura funcționalitatea  acesteia  și  optimizarea  resurselor
financiare.  Se  propune  absorbția  Instituției  Medico  –  Sanitare  Publice  Centrul  de  Sănătate
Micăuți de către Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie conține sorgintea juridică privind modalitatea de reorganizare a Instituției
Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți.
4. Fundamentarea economico – financiară
Implementarea  prezentului  proiect  va  suporta  cheltuieli  în  limita  bugetului  aprobat  pe  anul
curent, din cadrul instituție medicale.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prin adoptarea prezentului proiect de decizie ,,Cu privire la reorganizarea  Instituției Medico –
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți”, se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 2/27  din
28 mai 2013 ”Cu privire la delimitarea juridică de Instituției Medico - Sanitară Publică Centrul
Medicilor  de  Familie  Strășeni  și  fondarea  Instituției  Medico  -  Sanitare  Publice  Centrul  de
Sănătate Micăuți”.
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 reorganizarea Instituției Medico – Sanitare Publice
Centrul de Sănătate Micăuți” a fost avizat de Serviciul juridic, șeful IMSP Centrul de Sănătate
Strășeni, secretara interimară a 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.crstrășeni.md la
directorul Transparență decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie a
fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.
Proiectul de decizie corespunde ca structură, conținut și nu contravine legislației.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 457/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, Legea nr.
100/2017 cu privire la actele normative.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

 Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se propune
Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Șeful  Serviciul juridic                                  


