
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

DECIZIE Nr. 01/08

din 03 februarie 2023

cu privire la modificarea Deciziei nr. 05/16 din 26 octombrie 2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției 

Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cimișlia

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (2), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- Decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 05/16 din 26 octombrie 2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul 
Raional Cimișlia,

în scopul reglementării activității instituției medico-sanitare publice încadrate în sistemul 
AOAM, sporirii nivelului de transparență și coordonarea a activității acesteia de către 
organele administrației publice și în legătură cu expirarea termenului de împuternicire a 
Consiliului Administrativ, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se modifică anexa nr. 3 din Decizia nr. 05/16 din 26 octombrie 2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico- Sanitare Publice Spitalul 
Raional Cimișlia, conform anexei.

2. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului Administrativ, reprezentanți ai 
fondatorului, atribuțiile acestora în cadrul Consiliului vor fi exercitate de persoanele nou 
desemnate în funcțiile respective, Iară a fi necesar emiterea unei decizii în acest sens.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vădim Torgai, vicepreședinte 
al raionului.

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință:
- Vicepreședintelui raionului, dlui Vădim Torgai;
- IMSP Spitalului Raional Cimișlia;

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

Iurie Răileanu

Gheorghe Netedu

http://www.raioncimis


Anexa 
la Decizia consiliului raional 

fir. 01/09 din 05.fil.2O23

Consiliul administrativ al
Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cimișlia

Reprezentantul Fondatorului ( Președintele consiliului):

Mihail Olărescu - Președintele Raionului Cimișlia

Reprezentanți ai colectivului de muncă, propuși și aleși la adunarea 
generală a colectivului prin votul majorității celor prezenți:

Dumitru Dvomiciuc - medic neurolog, IMSP SR Cimișlia

Tatiana Țurcan - șef secție terapie generală și îngrijiri comice, 
IMSP SR Cimișlia

Reprezentantul unei asociații nonguvemamentale din domeniul sănătății:

Vera Dudco - președintele AO .,Asociația Surzilor-filiala sud”

Funcționar public din cadrul subdiviziunii de profil medical al fondatorului sau un 
specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de către Fondator suplimentar:

Vădim Torgai - vicepreședinte al raionului

Secretarul consiliulițij Gheorghe Netedu


