
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

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

din ___ __________  2021                                  

cu privire la instalarea plăcii comemorative      

     

        În conformitate cu:  

- art. 4 alin. (3) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43, art. 46 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;  

- art.5, art. 14 alin. (1) din Legea nr.192/2011 monumentelor de for public; 

 

       Având în vedere scrisoarea de inițiativă a dnei Mariana Florea, director interimar, 

IMSP Spitalul Raional Cimișlia nr. 122 din 31.05.2021 cu privire la instalarea plăcii 

comemorative ce îl reprezintă pe ex medicul-șef al raionului Cimișlia, Marciuc Ion Efim 

pe fațada clădirii spitalului raional, Consiliul raional Cimișlia, 

 

D E C I D E: 

 

1. Se acceptă instalarea plăcii comemorative ce îl reprezintă pe Marciuc Ion Efim pe fațada 

clădirii spitalului raional. 

2. Cheltuielile pentru confecționarea și instalarea plăcii comemorative, vor fi acoperite din 

surse proprii de către IMSP Spitalul Raional Cimișlia. 

3. Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru va elabora actele permisive pentru 

realizarea monumentului de for public menționat, conform legislației în vigoare. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai, 

vicepreședinte al raionului. 

5. Prezenta decizie se  publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoştinţă:   

      - Serviciului Arhitectură, Urbanism și Cadastru; 

      - IMSP Spitalului Raional Cimișlia;  

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

          

            Președintele ședinței                                                  ________________    

              

              Contrasemnează:                                                             

            Secretarul consiliului                                                   Gheorghe Netedu 

Coordonat:   

Vicepreședinte al raionului                                                                                         Vadim Torgai 

Avizat: 

Secretarul consiliului                                                                                                   Gheorghe Netedu 

Specialist principal, Serviciul Juridic                                                                          Viorica Ciuntu 

Proiect elaborat:                                                                                    

Șef, Secția Administrație Publică                                                                                 Mariana Vasluian 

http://www.raioncimislia.md/


 

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2021 

cu privire la instalarea plăcii comemorative 

 

           Proiectul de decizie a fost elaborat ca urmare a scrisorii de inițiativă a dnei Mariana 

Florea, director interimar, IMSP Spitalul Raional Cimișlia nr. 122 din 31.05.2021 cu 

privire la instalarea plăcii comemorative ce îl reprezintă pe ex medicul-șef al raionului 

Cimișlia, Marciuc Ion Efim pe fațada clădirii spitalului raional. 

           Inițiativa are ca scop comemorarea ex medicului-șef al raionului Cimișlia, Marciuc 

Ion Efim, care s-a stins din viață la data de 30.04.2021. 

           Dl Marciuc Ion Efim a activat în cadrul Spitalului Raional Cimișlia în anii 1966-

1999, în calitate de medic infecționist, medic-șef adjunct și medic-șef al raionului în anii 

1977 – 1990. A contribuit substanțial la dezvoltarea bazei tehnico- materială a spitalului, 

precum și a potențialului uman formând un colectiv de profesioniști cu activitate practică 

de succes, colectivul fiind apreciat cu Diploma Ministerului Sănătății a URSS. 

            În anii de activitate în calitate de medic-șef al raionului a dlui Marciuc Ion Efim au 

fost construite practic toate edificiile, în care azi este amplasat spitalul raional și anume: 

policlinica cu 6 etaje, blocul staționar cu 4 etaje (actual secțiile terapie, pediatrie), 

cazangerie, blocul spălătoria, blocul alimentar, blocul pato-morfologic, garaje, blocul boli 

contagioase/pediatric – tip (actual Centrul Multifuncțional), inclusiv dotarea serviciilor cu 

echipamente și mobilier medical. 

            Scopul și finalitățile urmărite prin prezentul proiect constau în semn de recunoștință 

și respect pentru contribuția substanțială în dezvoltarea Spitalului Raional Cimișlia de către 

ex medicul-șef al raionului Cimișlia, Marciuc Ion Efim. 

            Ca urmare acelor expuse, se propune Consiliului raional Cimișlia, adoptarea 

prezentului proiect de decizie cu privire la instalarea plăcii comemorative. 

 

   

 

 

Șef, Secție Administrație Publică                                                         Mariana Vasluian 
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