REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE
din 12 mai20t1

nr.02129

Privind aprobarea acordirii premiilor gi ajutorurui
materiar
personalului de conducere al IMSp,,Spitaiul
raional cimiglia

in temeiul art'43 din Legea privind administratia publici locald
nr.436-XVI din
28'12'2006, Regulamentului d. u.tiuitut.^l
ifiturrr
raional
cimiqlia
aprobat prin
IYlp
decizia consiliului raional nr.02106 din 27.03201,:
Hotdrirea Guvernului nr. g37 din
06'07 '2016" Privind.aprobarea Regulamentului
de salarizare al angajafilor din institufiile
[redico-sanitare publice incadraie in sistemul asigurdrii
obiigatorii de asisten{d
medicalS", Regulatnentul Ministerului Sdndt[fii n.
illzo-17 din 26.0r.2o04,,privind
condiliile de premiere qi acordare a ajutoruiui material
conduc[torilor instituliilor
medico-sanitare publice incadrate in srstemul asigurdrilor
obligatorii de asistenld
medicald" ,coordonat cu Ministerul Muncii
Piotecliei
Sociile qi Sindicatul ,,
si
Sdndtatea", Consiliul raional Cirniglia DECIDE:
1' Se aprobd acordarea premiilor pentru anul cle activitate
2016 personalului de
conducere al Instituliei medico-sanitare publice Spitalul
raional^Cimiglia (anexa nr.l).
2' Se aprobd acordarea ajutorului rnaterial p.nt.u unul de activit
ate 2016 personalului de
conducere al Institufiei rnedico-sanitare prbli." Spitalul raional
Cirniglia (anexa nr.2).
3"Responsabilitatea privind executarea prezentei decizii se pune
in saicina dnei Mariana
Florea, Director al IMSp ,,spitalul raional Cirniqlia,,

4' Controlul executdrii prezentei decizii
I

Iurie

Rdileanu.

se

atribuie vicepreEedintelui raionului Cimislia-- d--

Pregedintele gedin(ei

Secretarul Consiliului

'

furcanu Ion

//$

Vasile Spinu

Anexa nr.1

la decizia Consiliului raional Cimiqlia
nr. 02129 din 12 mai 2017

Prerniile personalului de conducere al Institufiei
medico-sanitare publice Spitalul
raional Cimiqlia, dup6 cum vrmeazd,:
- Directorului IMSP "spitalul raional Cimiglia" (dna
Florea Mariana) - g0 %o dinsalariul
tarifar de funcJie de la 0 I.O7 .2016;
-.$efului secfiei economie al IMSP "spitalul raional
Cimiglia,,(dna Bahov Ana) - 75 %
din salariul tarifar de funcfie de la 0 t.Ol.ZOrc;
--Contabilului-qef al IMSP "spitalul r11o1al Cimiqlia" (dna
Korohod Valentina) - 75 %
din salariul tarifar de func{ie de la 0 1.07 .20),6;

Secretarul Consili

ul ui

/(f,

Spinu Vasile

Anexa nr.2

la decizia Consiliului raional Cimiqlia
nr.02129 din t2 maiZ0IT

Ajutorul materi al personalului de conducere al Institu{iei medico-sanitare publice
Spitalul raional Cimiglia, dupd cum urmeazd:
- Directorului IMSP "spitalul raional Cimiglia" (dna Florea Mariana)
salariul tarifar de func{ie de la 01.01.2016;

-

100 o/o din

-Vicedirectorului rnedical al IMSP "spitalul raional Cimiglia" (dna
Munteanu Tatiana) 50 % din salariul tarifar de funclie de la 01 .0l20l6,pentru 6 luni de activitate;
- $efului secfiei economie al IMSP "spitalul raional Cimiqlia" (dna Bahov
Ana) IOO %
din salariul tarifar de funcfie de la 0 I.Ol.2016;
- contabilului-9ef al IMSP "spitalul raional cirniglia" (dna Korohod
valentina) - lo0 %
din salariul tarifar de funcfie de la 0 L01.2016;

-

Secretarul Consiliului

/t'f,

Spinu Vasile

