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PROIECT
D E C I Z I E
mun. Cahul

Nr. ________                                                                                         din _________
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 (оnvățămвnt,
tineret, sport,  cultură, sănătate, asistență socială, protecția drepturilor  copilului,  utilizarea
forței de muncă), Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
Se modifică Anexele nr. 2, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziilor1.
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”;
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”;
nr. 10/25-IV din 21.12.2017  ”Cu privire la coordonarea  Regulamentului de-
organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Zоrnești” 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
”CALMОC Vladimir – vicepreședintele raionului Cahul, președintele Consiliului
administrativ (reprezentantul Fondatorului)”
Se substituie cu poziția
”DAUD Elena - vicepreședintele raionului Cahul, președintele Consiliului
administrativ (reprezentantul Fondatorului)”.

Se modifică Anexa nr. 2, cu modificările și completările ulterioare,  ale Deciziei2.
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”, după cum urmează:
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).

Controlul asupra executării prezentei  decizii se pune în sarcina vicepreședintelui3.
raionului Cahul, dna Elena Daud și a Comisiei consultative de specialitate probleme
sociale (оnvățămвnt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția
drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), președinte – dl Gheorghe
Miroșnicenco.

Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul

Secretarul                                                                              Cornelia PREPELIȚĂ
Consiliului Raional Cahul

Elaborat: D. Cebotaru, specialist pricipal _________
Coordonat: N. Dunas, președintele raionului Cahul ____________
Coordonat: E. Daud, vicepreședintele raionului Cahul ____________
Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, șef interimar Serviciul juridic și resurse umane _________



Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional Cahul __________

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ”Cu privire la modificarea unor decizii
ale Consiliului Raional Cahul”

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: Proiectul de
decizie a fost elaborat de Serviciul Sănătate și coordonat cu președintele raionului Cahul,
vicepreședintele raionului Cahul și secretarul Consiliului Raional Cahul.

II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului
Proiectul deciziei a fost elaborat оn conformitate cu 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.
art. 6 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995.

Luвndu-se în considerare baza legislativă, se impune operarea unor modificări оn
componența nominală a Consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice din
raionul Cahul a căror fondator este Consiliul Raional Cahul.

III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie
Prin prezentul proiect de decizie, conform prevederilor Deciziei nr. 02/01-V din 26.05.2022

”Cu privire la alegerea doamnei Elena Daud оn funcția de vicepreședinte al raionului Cahul”,  se
propune, spre aprobare оn cadrul şedinţei Consiliului Raional Cahul, includerea dnei Elena Daud,
vicepreședintele raionului Cahul оn componența nominală a Consiliilor administrative a instituțiilor
medico-sanitare publice din raionul Cahul, оn calitate de președinte al Consiliilor Administrative
(reprezentant al Fondatorului).

Totodată, se propune și includerea dlui Andrei Șindirinschi, medic de familie  ca membru al
Consiliului administrativ al IMSP ”Centrul de Sănătate Cahul” (reprezentant al colectivului de
muncă) оn locul dnei Iulia Chirinciuc, șef Secția medicină de familie, din motivul demisiei sale din
funcție din propria dorință din data de 31.05.2022. Dl Andrei Șindirinschi a fost ales cu majoritatea
voturilor conform Procesului verbal nr. 1 al Conferinței colectivului IMSP Centrul de Sănătate
Cahul din data de 01.06.2022.

IV.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.

V.  Consultarea publică a proiectului
Proiectul  de decizie se  prezintă comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi

propunerii  Consiliului Raional Cahul pentru examinare şi adoptare оn şedinţă plenară.

Ex: Doinița Cebotaru,
Specialist principal


	Nr. ________                                                                                       

