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D E C I Z I E 

mun. Cahul 
 

Nr. 03/07-V                                                                                    din 9 iunie 2022 

Cu privire la modificarea unor decizii 

ale Consiliului Raional Cahul 
 

 În temeiul art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 

art. 62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 6 din Legea 

ocrotirii sănătății nr. 411/1995, Demersului IMSP Centrul de Sănătate Cahul nr. 522 

din 01.06.2022, avizului Comisiei consultative de specialitate probleme sociale 

(învățământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția drepturilor 

copilului, utilizarea forței de muncă), Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se modifică Anexele nr. 2, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Deciziilor Consiliului Raional Cahul: 

- nr. 10/17-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Colibași” și 

instituirea Consiliului administrativ”; 

- nr. 10/18-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Crihana Veche” 

și instituirea Consiliului administrativ”; 

- nr. 10/19-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Bucuria” și 

instituirea Consiliului administrativ”; 

- nr. 10/20-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Găvănoasa” și 

instituirea Consiliului administrativ”; 

- nr. 10/21-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Giurgiulești” și 

instituirea Consiliului administrativ”; 

- nr. 10/22-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Moscovei” și 

instituirea Consiliului administrativ”; 

- nr. 10/23-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Larga Nouă” și 

instituirea Consiliului administrativ”; 

- nr. 10/24-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Slobozia Mare” 

și instituirea Consiliului administrativ”; 
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- nr. 10/25-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Zîrnești” și 

instituirea Consiliului administrativ”; 

- nr. 10/44-IV din 21.12.2017 ”Cu privire la coordonarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al IMSP ”Spitalul Raional Cahul” și 

instituirea Consiliului administrativ”, 

după cum urmează: 

- Poziția 

„CALMÎC Vladimir – vicepreședintele raionului Cahul, președintele 

Consiliului administrativ (reprezentantul Fondatorului)” 

se substituie cu poziția 

„DAUD Elena - vicepreședintele raionului Cahul, președintele Consiliului 

administrativ (reprezentantul Fondatorului)”. 
 

2. Se modifică Anexa nr. 2 Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 10/16-IV din 

21.12.2017 „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al IMSP „Centrul de Sănătate Cahul” și instituirea Consiliului 

administrativ”,  cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

- Poziția 

„CALMÎC Vladimir – vicepreședintele raionului Cahul, președintele 

Consiliului administrativ (reprezentantul Fondatorului)” 

se substituie cu poziția 

„DAUD Elena - vicepreședintele raionului Cahul, președintele Consiliului 

administrativ (reprezentantul Fondatorului)”; 

- Poziția 

„CHIRINCIUC Iulia - șef Secție medicină de familie (reprezentantul 

colectivului de muncă) 

se substituie cu poziția 

„ȘINDIRINSCHI Andrei – medic de familie (reprezentantul colectivului de 

muncă)”. 
 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreședintelui raionului Cahul, dna Elena Daud, și a Comisiei consultative 

de specialitate probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, sănătate, 

asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                     Tatiana SEREDENCO 
                                                                       

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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