
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
PROIECT 

D E C I Z I E  
Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2020 
 

cu privire la desemnarea administratorului  

ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” 
 

În conformitate cu: 

− art.4 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

− art.43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; 

− art.8 din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală; 

− Hotărîrea Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind 

punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală; 

− anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Sănătății nr.1086 din 30.12.2016; 

− procesul verbal nr.4 din 12.11.2020 a ședinței Consiliului de Administrație al IM CSR 

Cimișlia, privind rezultatele concursului în funcția de administrator, 
 

Consiliul raional Cimișlia 

 

DECIDE: 
 

 

1. Se desemnează dl Godoroja Petru în funcția de administrator al ÎM ”Centrul Stomatologic 

Raional Cimișlia”. 

2. Președintele raionului, Mihail Olărescu, va încheia contractul individual de muncă cu 

administratorul înreprinderii municipale din numele Consiliului raional Cimișlia. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare în Registrul de Stat al Actelor 

Locale și pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 
 

 

       Preşedintele şedinţei                                               __________________  

 

 Contrasemnează: 

            Secretarul consiliului                                               Gheorghe Netedu       

 

Coordonat:                                                      Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:                                                            Gheorghe Netedu, secretarul consiliului 

       Tamara Ciubotaru, șefă-interimară, SAP 

Proiect elaborat de:     Olga Gorban, șefa Direcţiei Finanţe 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

cu privire la desemnarea administratorului  

ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Șeful Direcției Finanțe, Consiliul de Administrație a elaborat și propune Consiliului 

raional Cimișlia proiectul deciziei date spre aprobare. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  

Pentru elaborarea proiectului dat s-a condus de decizia Consiliului raional Cimișlia 

nr.7/12 din 20.12.2019 cu privire la ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”, unde 

consiliul de administrație urma să organizeze și să desfășoare concursul pentru funcția vacantă 

de administrator al centrului stomatologic și candidatura selectată să fie propusă spre 

desemnare  Consiliului raional Cimișlia.  

Au fost plasate pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia 2 anunțuri pentru ocuparea 

funcției vacante de administrator, la care nu a fost depus nici un dosar. Pe data de 4 noiembrie 

2020, Consiliul de Administrație a decis de a propune Consiliului raional Cimișlia să 

desemneze în funcția vacantă de administrator pe dl Godoroja Petru care exercita funcția de 

interimat, conform deciziei nr.7/12 din 20.12.2019. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul deciziei a fost elaborat în baza:  

- art.4 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art.43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; 

- art.8 din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală; 

- Hotărîrea Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind 

punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală; 

- anexa nr.7 din Ordinul Ministerului Sănătății nr.1086 din 30.12.2016; 

- procesul verbal nr.4 din 12.11.2020 a ședinței Consiliului de Administrație al IM CSR 

Cimișlia, privind rezultatele concursului în funcția de administrator 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 

implementarea prevederilor prezentei decizii. 

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

Prezentul proiect de decizie nu prevede modificarea altor decizii. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări 

publice ale proiectelor, pentru consultări publice. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

În conformitate cu  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de 

decizie a fost avizat de către Secția Administrație Publică, secretarul consiliului raional. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

10. Constatările expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și 

se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

Şef  al Direcţiei Finanţe                          Olga GORBAN 

http://www.raioncimislia.md/

