
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                              DECIZIE nr. 4/ 

                                      din 23 noiembrie  2018 

 

 

Cu privire la numirea  în funcţie                                                    PROIECT 

     

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  

Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 54 alin. (2), 55 lit. (i), art. 260 din Codul Muncii al 

Republicii Moldova,   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”, avînd în vedere acordul salariatului,  examinînd 

nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se numește în funcţie de șef interimar al Întreprinderii Municipale Centrul 

Stomatologic Raional Strășeni ________________, începînd cu data de 01  

decembrie 2018, pînă la numirea prin concurs a șefului acestei instituții. 

  

      2. Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să semneze contractul 

individual de muncă cu șeful interimar desemnat. 

                                                                                                            

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                Nina   RUSU 

 

 
VIZAT: 

Serviciul juridic                                                     I.  Malic 

 

Specialistul principal 

cu atribuții în resurse umane din  

Aparatul președintelui raionului                            D. Secrieru 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul  deciziei „Cu privire la numirea în funcție” 

 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Aparatul președintelui raionului. 

 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Avînd în vedere faptul, că drept rezultat al încetării contractului individual de muncă încheiat pe 

termen determinat, începînd cu 01 decembrie 2018 funcția de șef al Întreprinderii Municipale 

Centrul Stomatologic Raional Strășeni, este declarată vacantă de drept.  

Potrivit prevederilor art. 4 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 șefii 

instituțiilor medico-sanitare publice sînt numiţi în funcţie de către fondator. 

 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

În proiectul deciziei ”Cu privire la numirea în funcție” se propune asigurarea interimatului 

funcției de conducător al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Strășeni pe un 

termen determinat, pînă la numirea prin concurs a șefului acestei instituții. 

 

4.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile vor fi 

efectuate în limita mijloacelor planificate pentru retribuirea muncii anual în bugetul instituției. 

 

5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea altor decizii. 

 

6. Avizarea și consultate publică a proiectului 

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu 

privire la actele normative proiectul  deciziei ”Cu privire la numirea în funcție”, a fost avizat de 

către Serviciul juridic.  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2013 privind transparența 

procesului 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.  Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative  a fost 

expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. 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. 

 

Secrieru Drăgălina, specialist principal (resurse umane), 

Aparatul președintelui raionului 
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