
REPTJBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMISI,IA

proiect

DECI
din lc

ZIE Nr 6J_o5
,/aie 2o2o

cu privire la desemnarea administratorului iM
,,Centrul Stomatologic Raional Cimiqlia"

in conformitate cu:

- afi.4 din Legea ru'.43512006 privind descentraltzarea administrativ6;

- at.43 din Legea nr. 43612006 privind administra{ia publici locall;

- ar1.8 din Legea nr.24612017 cu privire la intreprinderea de stat qi intreprinderea
municipal[;

- Hot[r'irea Guvemului nr.48412019 pentru
punerea in aplicare a Legii nr.24612017
intreprinderea municipal[;

- anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Slndtilii nr.l086 din 30.12.2016;

- procesul verbal nr.4 din 12.11.2020 a qedinlei Consiliului de Administrafie al lM
,,CSR Cimiglia", privind rezultatele concursului in func(ia de administrator, Consiliul
raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se desemneazd, dl Godoroja Pefiu, din 11.12.2020, in funclia de administrator al iVt
,,Centrul Stomatologic Raional Cimiglia".

2. Se imputernicegte pregedintele raionului, Mihail Oldrescu, s[ inchee, din numele
Consiliului raional Cimiglia, contractul individual de muncd cu administratorul
desemnat al itreprinderii municipale in conformitate cu legisla{ia in vigoare.

3. Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se atribuie preEedintelui raionului, Mihail
Ol6rescu.

4. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale Ei se aduce la cunoqtinf[:
- iU ,,Centrul Stomatologic Raional Cimiglia",
- Persoanei vizate,
- Prin publicare pe pagina oficiald a Consiliului raional Cimiglia wrvrv.raiorrciuisli*.rrEl.

aprobarea unor acte normative privind
cu privire la intreprinderea de stat qi

Gheorghe Netedu

Mihail Olirescu" preqedintele raionului

Gheorghe Netedu" secretarul consiliului

Tamara Ciubotaru. geft -interirnard, SAP

Olga Gorban" seflDirectiei Finan[e

Pregedintele gedinfei

Contrasemneazd:
Secretarul consiliului

Coordonat:

Avizat:

Proiectelaboratde: 2

NOTA INFORMATIV,{



la proiectul deciziei
cu privire la desemnarea udministratorului

tM "Centrul Stomatologic Raional Cimi;lio"

l. Denumirea autorului gi, dupl cazra participanfilor la elaborarea proiectului

$eful Direcfiei Finanfe, Consiliul de Administrafie a elaborat Ei propune Consiliului

raional Cimiglia proiectul deciziei date spre aprobare.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ 9i finalitlfile
urmlrite

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

nr.7l12 din 20.12.2019 cu privire la iVt "Cenhul Stomatologic Raional CimiElia", unde

consiliul de administratie urma sd organizeze qi sI desfrqoare concursul pentru funclia

vacanti de administrator al centrului stomatologic qi candidatura selectatl s[ fie propusd

spre desemtrare Consiliului raional Cimiqlia'
Au fost plasate pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia 2 anunfuri pentru

ocuparea funcfiei vacante de adrninistrator, la care nu a fost depus nici un dosar. Pe data

de 4 noiembrie 2020, Consiliul de Administra{ie a decis de a propune Consiliului raional

Cimiqlia sd desemneze in funcfia vacantd de adminisffator pe dl Godoroja Petru care

exercita funclia de interimat, conform deciziei m.7112 din 20.12.2019.

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

armonizarea legisla{iei nafionale cu legislafia Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Proiectul deciziei a fost elaborat in baza:

- art.4 din Legea nr. 43512006 privind descentralizarea administrativ[;
- afi.43 din Legea nr. 43612006 privind administralia public[ local[;
- art.S din Legea nr.24612017 cu privire la intreprinderea de stat qi intreprinderea

municipal6;
- Hot[ri1ea Guvernului nr.48 4l2}l9 pentru aprobarea unor acte notmative privind

punerea in aplicare a Legii rr.24612017 cu privire la intreprinderea de stat 9i

intreprinderea municiPal a;

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

- procesul verbal nr.4 din 12.11.2020 a gedinlei Consiliului de Administralie al IM

bSn Ci*iglia, privind rezultatele concursului in funclia de adminisffator

5. Fundamentarea economico-fi nanciarl
Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentl u

implementarea prevederilor prezentei decizii.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Prezentul proiect de decizie nu prevede modificarea altor decizii.

7. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului
in scopul respect[rii prevederilor Legii nr.23912008 privind transparen{a in

procesul decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficial[ a

bonsiliului raional Cimiqlia i_yltu:,IaiqUtj"mi,ili"*-*Ul la directoriul 7'ran'sparen{a

rlecizionold, secliuneaConsultdri pthlice ale proiectelor, penffu consultiri publice.

8. Constatlrile expertizei anticorupfie
in conformitate cu Legea nr.100/2017 cu privire la actele notmative, proiectul de

decizie a fost avrzat de cdtre Seclia Administrafie Public[, secretatul consiliului raional.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate
1 0. Constatlrile expertizei j uridice
I 1. Constatlrile altor exPertize

proiectul decizie se prezint6 comisiilor consultative de specialitate pentru aYtzare

gi se propune consiliului raional pentru examinare 9i adoptare in Eedin{I.

gef at Direcfiei Finanfe f fu olga GoRBAN


