
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 

                                                                                                                                                  PROIECT 

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

din ___ __________  2023 
 

cu privire la activitatea consiliului de administrație al  

ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” pentru anul 2022 
 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. 2 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- art. 7 și art. 8 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală.  

Audiind informația prezentată de președintele consiliului de administrație, dna 

Olesea Răcilă, privind activitatea consiliului pe parcursul anului 2022, activitatea 

administratorului și activitatea economico-financiară a ÎM „Centrul Stomatologic raional 

Cimișlia”, Consiliul raional Cimişlia 
 

D E C I D E: 
 

1. Se ia act de raportul dnei Olesea Răcilă, președintele consiliului de administrație al ÎM 

„Centrul Stomatologic raional Cimișlia”, privind activitatea consiliului pentru anul 

2022, conform anexei. 

2. Se apreciază activitatea consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic 

Raional Cimișlia” ca ___________. 

3.  Se acceptă propunerea consiliului de administrație ca profitul net al ÎM „Centrul 

Stomatologic raional Cimișlia”, înregistrat în urma activității în anul 2022, în sumă de 

92993,0 lei, să fie îndreptat pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a 

intreprinderii. 

4. Se acceptă propunerea consiliului de administrație privind premierea administratorului 

interimar al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia”, dnei Nina Olărescu, pentru 

rezultatul activității în anul 2022, în mărime de 100,0% din salariul de funcție lunar.  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui Consiliuilui de 

Administrație al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia”, dna Olesea Răcilă. 

6. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință: 

- ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia”; 

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

 

Preşedintele şedinţei                                                        ________________ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                                        Gheorghe Netedu 
  

http://www.raioncimislia.md/
Secretar
Подсвеченный



Coordonat:         

Președintele raionului         Mihail Olărescu 

Avizat:          

Secretarul consiliului         Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică       Mariana Vasluian 

Șef, Secția Juridică        Ghenadie Grosu 

Proiect elaborat de:        

Șef, Direcția Finanțe Cimișlia         Olesea Răcilă



Anexă 

la Decizia consiliului raional  

nr.__/__  din _________________2023 

 

RAPORTUL ANUAL  

privind activitatea Consiliului de administrație  

al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” pentru anul 2022 

 

ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” a fost fondată prin decizia Consiliului 

raional Cimișlia nr. 7/12 din 20 decembrie 2019. Tot prin decizia sus numită a Consiliului 

raional Cimișlia a fost numit  Consiliul de administrație a ÎM CSR Cimișlia  pe un termen 

de doi ani și aprobat regulamentul de funcționare a consiliului de administrație. Prin decizia 

nr. 07/11 din 17 decembrie 2021 a fost desemnat noul consiliu de administrație și comisia 

de cenzori, pe o perioadă de 2 ani. 

În atribuțiile Consiliul de administraţie intră examinarea darii de seamă anuală a 

administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, aprobarea  

devizului anual de venituri şi cheltuieli, aprobarea statului de personal al întreprinderii şi 

fondului de salarizare, examinarea  trimestrială a darii de seamă a administratorului cu 

privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, prezentarea fondatorului a 

propunerilor privind premierea sau sancţionarea administratorului, selectarea prin concurs 

a candidaturii administratorului întreprinderii, coordonarea și prezentarea fondatorului spre 

aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii, aprobarea 

plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii, asigurarea transparenţei 

procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor destinate acoperirii 

necesităţilor de  funcționare şi asigurării bazei tehnico-materiale, aprobarea regulamentelor 

interne ce ţin de activitatea întreprinderii. 

ÎM CSR Cimișlia  din or. Cimișlia este cu profil terapeutic și profil chirurgical. 

Din cadrul ÎM CSR Cimișlia, conform organigramei aprobate din 20 decembrie 2019, 

ÎM CSR are 2 filiale: 

 Filiala nr.1 din s. Gura Galbenei cu profil mixt; 

 Filiala nr.2 din s. Selemet cu profil mixt.  

Pentru activitatea ÎM CSR Cimișlia au fost aprobate 11,5 unități de personal, dintre care: 

 Administrator - 0,5 unități; 

 Contabil - 0,5 unități; 

 Medici - 5,0 unități; 

 Asistenți medicali - 4,5 unități; 

 Infermieri - 1,0 unități. 

Consiliul de administrație în anul 2022 s-a întrunit în 7 ședințe, la care s-au examinat 

și aprobat următoarele chestiuni: 

În ședința din 08 februarie: 

1. Planul anual de afaceri al Întreprinderii. 

2. Indicatorii de performanța ai Întreprinderii și criteriile de evaluare. 

3. Devizul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 

4. Statul de personal al Întreprinderii pentru anul 2022. 

5. Fondul de salarizare (tarificația). 

6. Planul de achiziții publice pentru anul 2022. 

7. Darea de seamă anuală cu privire la activitatea întreprinderii pentru anul 2021; 

În ședința din 06 mai: 



1. Darea de seamă privind activitatea ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” 

pentru trimestrul I al anului 2022; 

2. Instituirea comisiei privind casarea bunurilor uzate; 

3. Inițierea desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de administrator al ÎM 

„Centrul Stomatologic raional Cimișlia”. 

În ședința din 14 iunie: 

1. Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de administrator al ÎM „Centrul 

Stomatologic raional Cimișlia”. (În rezultat nu a fost depus nici un dosar. Termenul 

depunerii dosarelor a fost prelungit, în rezultat nu a fost nici un dosar depus.) 

În ședința din 15 iulie: 

1. Cu privire la Darea de seamă privind la activitatea Întreprinderii pentru semestrul I 

al anului 2022.  

2. Cu privire modificarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 

3. Cu privire modificarea Planului de achiziții publice pentru anul 2022. 

În ședința din 21 octombrie: 

1. Cu privire la Darea de seamă privind activitatea ÎM „Centrul Stomatologic raional 

Cimișlia” pentru 9 luni ale anului 2022; 

2. Inițierea desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de administrator al ÎM 

„Centrul Stomatologic raional Cimișlia”. 

În ședința din 7 decembrie: 

2. Cu privire la rezultatele concursului privind ocuparea funcției de administrator. (În 

rezultat nu a fost depus nici un dosar. Termenul depunerii dosarelor a fost prelungit, 

în rezultat nu a fost nici un dosar depus.) 

În ședința din 29 decembrie: 

1. Cu privire la aprobarea planului financiar pentru anul 2023. 

2. Cu privire la aprobarea Indicatorilor de performanța, Regulamentului privind modul 

de evaluare, și validare a indicatorilor pentru anul 2023. 

3. Cu privire la aprobarea Fondului de salarizare (tarificația) ale IM Centrul Stomatologic 

Raional Cimișlia pentru anul 2023. 

4. Cu privire la modificarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 

Pe parcursul anului 2022, de către Consiliul de administrație au fost înaintate 2 

proiecte de decizii spre aprobare Consiliului raional Cimișlia: 

 Decizie nr. 01-08 din 11.03.2022 cu privire la transmiterea bunurilor proprietate 

publică din administrarea IMSP Spitalul Raional Cimișlia în administrarea ÎM 

„Centrul Stomatologic raional Cimișlia”; 

 Decizie nr. 01-09 din 11.03.2022 cu privire la transmiterea bunurilor proprietate 

publică din administrarea ÎM ”Centrul Stomatologic raional Cimișlia” în 

administrarea IMSP Spitalul Raional. 

Conform dării de seamă pentru anul 2022, bugetul întreprinderii s-a executat după 

cum urmează: 

Sursa 
venituri cheltuieli 

precizat executat  % precizat executat % 

proprii (mijloace 

speciale) 
709,8 753,5 106,2 989,2 851,1 86,0 

Fondul de asigurarea 

obligatorie  de asistență 

medicală (FAOAM) 

876,2 855,2 97,6 982,3 791,0 80,5 

TOTAL 1586,0 1608,7 101,4 1971,5 1642,1 83,3 

http://raioncimislia.md/wp-content/uploads/2022/03/Decizie-nr.-01-08-din-11.03.2022-.pdf
http://raioncimislia.md/wp-content/uploads/2022/03/Decizie-nr.-01-08-din-11.03.2022-.pdf
http://raioncimislia.md/wp-content/uploads/2022/03/Decizie-nr.-01-08-din-11.03.2022-.pdf
http://raioncimislia.md/wp-content/uploads/2022/03/DECIZI4.pdf
http://raioncimislia.md/wp-content/uploads/2022/03/DECIZI4.pdf
http://raioncimislia.md/wp-content/uploads/2022/03/DECIZI4.pdf


În suma mijloacelor proprii executate se includ cheltuielile în mărime de 59,8 mii 

lei, transferate de către Consiliul raional, inclusiv: 

- 12,0 mii lei, redirecționarea mijloacelor parvenite la contul bugetului raional de la 

bunurile rezultate din demontarea geamurilor încăperilor ÎM „Centrul Stomatologic 

raional Cimișlia”, destinate pentru dotarea întreprinderii; 

- 15,8 mii lei, compensarea cheltuielilor de transport pentru un medic; 

- 32,0 mii lei, transferate de la bugetul de stat prin intermediul Consiliului raional (în 

baza Hotărîrii de Guvern), destinate pentru personalul infectat cu COVID-19, întru 

achitarea indemnizației unice pentru 2 beneficiari, personal medical. 

Din suma de 150,0 mii lei alocată în anul 2021, au fost executate 30,0 mii lei – în 

anul 2021 și 120,0 mii lei în anul 2022 pentru instalarea a 12 geamuri termopan. 

Pe parcursul anului au fost efectuate cheltuieli curente cu excepția plăților salariale 

în sumă de 134,8 mii lei, inclusiv: 

Pentru inventar medical, inclusiv: 

 Compresor p/u instalatie stomatologica (1buc) – 5,5 mii lei; 

 Turbina led  (4buc) – 4,8 mii lei; 

 Piesa unghi (2buc) – 1,6 mii lei; 

 Instrumentariu stomatologic (sonda,excavator, oglinda, miner p/u oglinda) – 1,7 

mii lei; 

 Balon de resuscitare – 2,2 mii lei. 

Pentru inventar gospodaresc, inclusiv: 

 Asus VivoBook (laptop) – 5,8 mii lei; 

 Multifuncțională laser (imprimantă) – 4,1 mii lei; 

 Panou informațional – 1,7 mii lei; 

 Dulapuri – 16,3 mii lei; 

 Fier de călcat, fierbător de apă – 1,1 mii lei. 

Pentru reparația tehnicii medicale (inclusiv metrologia) – 12,3 mii lei. 

Cheltuielile de gospodărie au însumat 22,4 mii lei, s-au efectuat și alte cheltuieli curente 

destinate pentru întreținerea activității. 

La situația din 31.12.2022, în stoc au fost atestate medicamente în sumă de 27,0 mii 

lei.  

Conform statutului ÎM CSR Cimișlia, după încheierea anului bugetar, Consiliul de 

administrație propune Consiliului raional distribuirea profitului net înregistrat. Se propune 

ca suma de 92993,0 lei mii lei  să fie îndreptată spre dezvoltarea înteprinderii, procurarea 

utilajului necesar.  

Totodată, Consiliul de administrație apreciază activitatea administratorului interimar 

pe parcursul anului 2022 ca pozitivă și propune premierea administratorului. 

 

 

 

Secretarul consiliului                                                             Gheorghe Netedu   

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei nr.___/___ din __________2023 

 

cu privire la activitatea consiliului de administrație 

al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” pentru anul 2022 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Președintele consiliului de administrație al ÎM CSR Cimișlia, șeful direcției finanțe, Răcilă 

Olesea 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă, Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală. 

Conform art. 7 din Legea nr. 246/2017, consiliul de administrație prezintă fondatorului 

darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa, prezintă fondatorului propuneri privind 

premierea sau sancţionarea administratorului, coordonează și prezintă fondatorului spre 

aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Principala prevedere a proiectului de decizie cu privire la activitatea consiliului de 

administrație al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” pentru anul 2022 este 

prezentarea Consiliului raional a dării de seamă anuală cu privire la activitatea consiliului 

de adminstrație și activitatea întreprinderii municipale în anul 2022. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect de decizie nu prevede alocarea mijloacelor financiare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

7. Constatările expertizei juridice 

Categoria actului propus este Decizia Consiliului  raional, ceea ce corespunde prevederilor 

art. 6 lit. (h) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul proiect de 

decizie prevede executarea art. 8 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală și art. 9 pct. 10 ali. 5) și alin. 14) din 

Hotărîrea guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în 

aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. 

 Proiectul este în concordanță cu legislația sus menționată, structura și conținutul actului 

corespunde normelor de tehnică legislativă. Examinarea și aprobarea proiectului în cauză 

este de competența Consiliului raional și are suport juridic pozitiv. 

8. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Legii 

nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezentul proiect de decizie este 

plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, 

secțiunea – Transparența decizională / Proiecte de decizii. 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

Şef  Direcţie Finanţe        Olesea Răcilă 

http://www.raioncimislia.md/

