
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMT$LIA

PROIECT

DECIZIY, Nr 2Jrl9
ainJ7 4.t4n W 2o2t

cu privire la instalarea pllcii comemorative

in conformitate cu:

'art.4 alin. (3) din Legea rc.43512006 privind descentraltzareaadministrativl;
'art.43, art.46 din Legea nr.43612006 privind administralia publici local[;
- aft. 5, afi. 14 alin. (1) din Legea nr.l92l20l I monumentelor de for public;

Av6nd in vedere scrisoarea de iniliativl a dnei Mariana Florea, director interimar,
IMSP Spitalul Raional Cimiglia nr. 122 din 31.05.2021 cu privire la instalarea placii
comemorative ce il reprezint[ pe ex-medicul-qef al raionului Cimiglia, Marciuc lon Efim
pe fafada cl5dirii spitalului raional, Consiliul raional Cimiqlia,

DECIDE:

1. Se accept[ instalarea pl[cii comemorative ce il reprezint[ pe Marciuc Ion Efim pe fafada
clidirii spitalului raional.

2. Cheltuielile pentru confecfionarea gi instalarea pl[cii comemorative, vor fi acoperite de
clh'e IMSP Spitalul Raional Cimiglia, din surse proprii.

3. Serviciul Arhitectur[, Urbanism qi Cadastru va elabora actele permisive pentru
teahzarea monumentului de for public menfionat, conform legislaliei in vigoare. 

-

4. Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai,
vicepreqedinte al raionului.

5. Prezenta decizie se public[ in Regishul de stat al actelor locale gi se aduce la cunoqtin{I:
- Serviciului Arhitecturd, Urbanism gi Cadastru;
- IMSP Spitalului Raional Cimiqlia;
- Prin publicarea pe pagina rveb a Consiliului raional Cimiglia wrvrv.rajorrcirrrislia.rnd.
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Notd informativd
Ia proiectul de decizie nr.OJ/3 din fu r',tLfWL 2021

cu privire la instalarea pllcii comemorative

Proiectul de decizie a fost elaborat ca urrnare a scrisorii de iniliativ[ a dnei Mariana
Florea, director interimar, IMSP Spitalul Raional Cimiqlia nr. 122 din 31.05.2021 cu
privire la instalarea plicii comemorative ce il reprezintd pe ex-medicul-gef al raionului
cimiqlia, Marciuc Ion Efim pe falada cladirii spitalului raional.

Iniliativa are ca scop comemoriu'ea ex-medicului-gef al raionului Cimiqlia, Marciuc
Ion Efim, care s-a stins din viallla data de 30.04.2021.

Dl Marciuc Ion Efim a activat in cadrul Spitalului Raional Cimiqlia in anii 1966-
1999, in calitate de medic infecfionist, medic-qef adjunct gi medic-qef al raionului in anii
1977 - I990. A co.nfrlbgit substanlial Ia dezvoltareabazeitehnico- material[ a spitalului,
precum 9i a potenfialului uman form6nd un colectiv de profesionigti cu activitate practicl
de succes, colectivul fiind apreciat cu Diploma Ministerului San5tilii a URSS.

in anii de activitate in calitate de medic-qef al raionului a dlui Marciuc Ion Efim au
fost construite practic toate edificiile, in cate azi este amplasat spitalul raional gi anume:
policlinica cu 6 etaje, blocul stafionar cu 4 etaje (aciual r..giit. terapie, pediatrie),
cazangerie, blocul sp[litoria, blocul alimentar, blocul pato-morfologic, gaiaje,btocut boii
contagioase/pediatric * tip (actual Centrul Multifunclional), inclusiv dot-area serviciilor cu
echipamente qi mobilier medical.

. Scopul 9i finalitagile urmdrite prin prezentul proiect constau in semn de recunoqtinl[
9i respect pentru contribufia substanfiald in dezvoltarea Spitalului Raional Cimiglia de c[tre
ex-medicul-gef al raionului Cimiglia, Marciuc Ion Efim.

Ca urmare acelor expuse, se propune Consiliului raional CimiElia, adoptarea
prezentului proiect de decizie cu privire la instalarea pldcii comemorative.
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