
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 3/ 

                                                din 17 august  2018    

                                                                                    PROIECT 

Cu privire la demisie 
 

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

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 85 al Codului Muncii al Republicii Moldova, art. 4 al Legii ocrotirii 

sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, în temeiul cererii personale, examinînd nota 

informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se ia act de cererea de demisie a dnei CRUDU Diana din funcția deținută de 
șef interimar al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova. 

     2. Se încetează raportul de muncă cu dna CRUDU Diana, șef interimar al 

Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova, conform cererii 
depuse, începînd cu 20 septembrie 2018. 

     3. Se pune în sarcina contabilului-șef din cadrul Instituţiei Medico-Sanitare 

Publice Centrul de Sănătate Lozova achitarea deplină a drepturilor salariale. 

     4.   Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                  

Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                   Nina   RUSU 

Avizat: 

 

 
VIZAT: 

Serviciul juridic                                                     I.  Malic 

Specialistul principal 

cu atribuții în resurse umane din  

Aparatul președintelui raionului                            D. Secrieru  

 

                                                                                    



 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la demisie” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 85 al Codului Muncii al Republicii 

Moldova, art. 4 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 cu 

modificările și completările ulterioare, avînd drept temei cererea personală depusă 

de către șeful IMSP Centrul de Sănătate Lozova. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

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

28.03.1995 eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare 

publice se efectuează de către fondator. 

Totodată, conform alin. 41 al art. 85 din Codul muncii, conducătorul unităţii, 

adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta 

angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte. 

Proiectul de decizie propune luarea de act asupra cererii de demisie a dnei 

CRUDU Diana din funcția deținută de șef interimar al Instituţiei Medico-Sanitare 

Publice Centrul de Sănătate Lozova și încetarea raporturilor de muncă începînd cu 

20 septembrie 2018. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile necesare pentru implementarea prezentului proiect vor fi 

efectuate din sursele IMSP Centrul de Sănătate Lozova, în limita mijloacelor 

planificate pentru anul 2018. 

 

IV. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional Strășeni www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

  

D.Secrieru, specialist principal (resurse umane), 

Aparatul preşedintelui raionului 


