
Sinteza recomandărilor  
 la proiectele de dicizii propuse spre examinare în ședința Consiliului raional Strășeni 

 din 25 august  2017 
 

Titlul proiectului 
 

Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și 
infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020 

Recomandarea 
recepționată 

Autorul 
 recomandării 
 
 

Poziția subdiviziunii-autor  
(acceptarea sau respingerea 
recomandărilor) 

Argumentarea în cazul respingerii 

De inclus în p.1  aprobarea  Planul de acțiuni 
pentru realizarea Programului raional de prevenire 
şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 
transmitere sexuală pentru anii 2017-2020, 
conform anexei nr. 2 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-
Sanitare Publice Spitalul Raional Străşeni 
 

De completat p.32   cu alin 17)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 
asigură executarea deciziilor adoptate de  acesta. 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 
 

 
 
 

Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni 
 

De completat p.36  cu alin 27)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  



asigură executarea deciziilor adoptate de acesta. 
 

 Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna 
 

De completat p.36  cu alin 27)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 
asigură executarea deciziilor adoptate de  acesta 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți 

 
De completat p.36  cu alin 27)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 
asigură executarea deciziilor adoptate de acesta. 
 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova 
 

De completat p.36  cu alin 27)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 
asigură executarea deciziilor adoptate de acesta. 

 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănășești 

De completat p.36  cu alin 27)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 
asigură executarea deciziilor adoptate de acesta. 

 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți 

De completat p.36  cu alin 27)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  



 
Nina  Rusu, 
Secretarul Consiliului raional                                                         

 

Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 
asigură executarea deciziilor adoptate de acesta. 

 
 Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-

Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vorniceni 
De completat p.36  cu alin 27)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 
asigură executarea deciziilor adoptate de acesta. 

 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 Cu privere la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-
Sanitare  Publice Centrul de Sănătate Zubrești 

De completat p.36  cu alin 27)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică Teritorial și 
asigură executarea deciziilor adoptate de acesta. 

 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 Cu privere la coordonarea Regulamentului de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul 
Stomatologic raional Strășeni 

De completat p.19  cu alin 16)  elaborează și 
prezintă subiecte pentru examinare la ședințele 
Consiliului de Sănătate Publică teritorial asigură 
executarea deciziilor adoptate de  acesta. 
 

 

Comisia medicină și 
protecție socială 

Recomandare acceptată  

 Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absobție 

De substituit sintagma ”Gimnaziul Codreanca” cu 
sintagma  ”Gimnaziul Țigănești” 

Comisia  protecția 
mediului, agricultură, 
industrie, construcții 

Recomandare acceptată  




