
 
 

 
 

 
PROIECT 

D E C I Z I E 
Nr. ________                                                                                              din _________ 2023 
 
Cu privire la constituirea  Consiliului Administrativ 
al IMSP „Centrul de Sănătate Zîrnești” 
 
 În temeiul art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 6 din 
Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, pct.21, 23 al Regulamentului de organizare și funcționare al 
IMSP ”Centrul de Sănătate Zîrnești, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 10/25-IV 
din 21.12.2017, cu modificările ulterioare,   Procesului verbal nr. 5 al ședinței colectivului IMSP 
Centrul de Sănătate Zîrnești din 28.11.2022, 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 constiuie Consiliul Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Zîrnești”, pe un termen 

de 5 ani, după cum urmează: 
DAUD Elena  – vicepreședintele raionului Cahul, președintele 

Consiliului Administrativ (reprezentantul Fondatorului); 
NICULIȚĂ Parascovia  – asistentă medicală superioară CS Zîrnești 

(reprezentantul colectivului de muncă); 
PRALEA Ștefan  – asistent medical cu medicul de familie OMF Andrușul 

de Jos (reprezentantul colectivului de muncă); 
_____________________       - (reprezentantul ONG în sănătate); 
CEBOTARU Doinița  – specialist principal Serviciul Sănătate din cadrul 

Aparatului președintelui raionului Cahul (specialist în 
domeniul ocrotirii sănătății). 

2. De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Consiliul Administrativ al IMSP Centrul 
de Sănătate Zîrnești constituit prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 10/25-IV din 
21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, își încetează activitatea. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de 
specialitate probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, 
protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 
 

    Președintele ședinței 
Consiliului Raional Cahul 
 
  Contrasemnează 
     Secretarul                                                                              Cornelia PREPELIȚĂ 
Consiliului Raional Cahul 
 
Elaborat: D. Cebotaru, specialist pricipal  
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  
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la constituirea  Consiliului Administrativ 

al IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești” 
 
I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Proiectul de decizie a fost elaborat de Serviciul Sănătate. 
 
II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 436/2006 
privind administrația publică locală, art. 6 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, 
pct.21, 23 al Regulamentului de organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate 
Zîrnești, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul 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, Procesul verbal nr. 5 al ședinței 
colectivului IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești din 28.11.2022. 

Luându-se în considerare baza legislativă, precum și expirarea termenului de 5 ani 
de activitate a Consiliului Administrativ, se impune constituirea unui nou Consiliu 
Administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești. 

 
III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Prin prezentul proiect de decizie, se propune, spre aprobare în cadrul şedinţei 
Consiliului Raional Cahul, constituirea unui nou Consiliul Administrativ al IMSP Centrul 
de Sănătate Zîrnești. 

 
IV.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.  
 
V.  Consultarea publică a proiectului  

În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei a fost coordonat cu  vicepreședintele raionului, avizat de secretarul 
Consiliului Raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a 
Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 
Proiecte de decizie. 
 
 
Ex: Doinița Cebotaru, 
Specialist principal 
 
 
 


