
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT
DECIZIE Nr. /7^ 

din 7/202Z/ 

privind delegarea atribuțiilor de șef al IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei 

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- art.4, art.5 alin. (1) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411 /1995;
- Hotărârea Guvernului nr. 1086/2016 cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate;
- Hotărârea Guvernului nr. 1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea 

în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a 
Contractului-tip de management al instituției;

- Decizia consiliului raional nr. 05/18 din 26.10.2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice 
Centrul de Sănătate Gura Galbenei;

Ținând cont de vacanta funcției de sef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul » S » 5 5
de Sănătate Gura Galbenei, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se deleagă dnei Lidia Vicol atribuțiile și alte împuterniciri ale șefului IMSP Centrul de 
Sănătate Gura Galbenei, prevăzute de legislație, până la desfășurarea concursului 
privind desemnarea unui nou șef al instituției.

2. Se împuternicește dl Mihail Olărescu, președintele raionului, să încheie contractul de 
management cu dna Lidia Vicol în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Se pune în sarcina dnei Lidia Vicol organizarea activității instituției în conformitate cu 
Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice 
Centrul de Sănătate Gura Galbenei și actele normative în vigoare.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vădim Torgai, 
vicepreședintelui raionului.

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință: 
- Vicepreședintelui raionului, dlui Vădim Torgai;
- Persoanei vizate;



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

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Președintele raionului

Avizat:

Vicepreședinte al raionului

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Serviciul Juridic

Mihail Olărescu

Ghenadie Grosu

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu

Mariana Vasluian

Proiect elaborat:

Specialist principal, aparatul președintelui Elena Arama

http://www.raioncimislia.md


Nota Informativă /) ,
la proiectul de decizie nr. din -// 2022

privind delegarea atribuțiilor de șef al IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei

Necesitatea aprobării prezentei decizii revine din fapta că a apărut vacanța funcției 
de Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Gura Galbenei.

Dna Lidia Vicol a îndeplinit funcția de șef al IMSP CS Gura Galbenei din data de 
01.01.2014 conform deciziei Consiliului Raional Cimișlia nr. 08/11 din 27.09.2013 cu 
privire la fondarea IMSP Centrul de Sănătate autonom Gura Galbenei și Dispoziției a 
Președintelui raionului Cimișlia nr. 132-p din 26.09.2019 cu privire la delegarea atribuțiilor 
de șef al IMSP CS Gura Galbenei.

în scopul recrutării, selectării, angajării transparente și obiective a conducătorilor 
instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate, numirea acestora poate fi doar pe 
bază de concurs organizat și desfășurat în baza unui Regulament aprobat de către 
fondatorul acestor instituții - Consiliul raional, prevederi legale stipulate în art.4 alin. (21) 
din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 cu modificările și completările ulterioare. în 
prezent încă nu este aprobat un nou Regulament privind organizarea și desfășurarea 
concursului pentru numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare 
publice centre de sănătate. Pentru a asigura activitatea IMSP Centrul de Sănătate Gura 
Galbenei este necesar delegarea temporară a atribuțiilor de șef al instituției medicale.

Implementarea acestui proiect de decizie nu va suporta cheltuieli financiare 
suplimentare.

în conformitate cu art.32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul de decizie a fost coordonat cu reprezentantul fondatorului-președintele raionului, 
avizat de către vicepreședintele raionului, Serviciul juridic, secția administrație publică.

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional, proiectul de decizie este plasat pe pagina web a Consiliului raional 
Cimișlia.

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 
și se propune Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

Specialist principal, aparatul președintelui Elena Arama


