
DECIZIE
or. Hînceşti

din 25 martie 2015 nr. 02/13

Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale
„Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”

În conformitate cu dispoziţiile statutare ale întreprinderii municipale Centrul
Stomatologic raional Hînceşti aprobate prin Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 07/08
din 19.12.2013 „Cu privire la delimitarea IMSP Spitalul raional Hînceşti” şi în temeiul art.
46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:

1. Se ia act de rapoartul prezentat de către Întreprinderea Municipală Centrul
Stomatologic raional Hînceşti, (se anexează);

2. Se apreciază ca satisfăcătoare activitatea întreprinderii nominalizate;
3. Se pune în sarcina administratorului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic

Raional Hînceşti”, dl Nicolae Mamaliga, să intensifice eforturile în asigurarea
populaţiei cu servicii stomatologice calitative şi diverse.

Preşedintele şedinţei Ion ŢONCU

Contrasemnat:
Secretarul-interimar al

Consiliului Raional Hîncești Igor BOTNARU

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL HÎNCEŞTI

CONSILIUL RAIONAL
HÎNCEŞTI

MD-3401, or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-23-02,

E-mail: consiliul@hincesti.md

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОHНЫЙ СОВЕТ ХЫНЧЕШТЬ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ХЫНЧЕШТЬ

МД-3401, г. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-23-02,

E-mail: consiliul@hincesti.md



Anexă la
Decizia Consiliului raional Hînceşti

nr. 02/13 din 25 martie 2015

Raportul
activităţii Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”

pe anul 2014

ÎM,,CS Raional Hîncesti”a fost fondată în anul 2014 pe baza secţiei stomatologiei din
cadrul Spitalului Raional Hincesti.În componenţa întreprinderii au intrat secţia stomatologie
din Hinceşti,cabinetele stomatologice din s.Cioara, s. Nemţeni, s. Bujor, s. Mingir, s.
Ciuciuleni şi s.Sarata Galbena.Fondatorul întreprinderii este Consiliul Raional Hînceşti.În
administraţia întreprinderii intră urmatoarele funcţii:

1. Director – 1,0 salariu
2. Contabil–sef – 0,5 salariu
3. Economist – 0,5 salariu
4. Jurist – 0,25 salariu
5. Inspector resurse umane – 0,25 salariu

MEDICII

Secţia curativ profilactică

Aici avem 15.75 salarii dintre care medici terapeuţi stomatologi 13.75 salarii,medic chirurg
stomatolog 1 salariu şi medic ortodont stomatolog 1 salariu.

Secţia ortopedie stomatologică

Aici avem 3.25 salarii de medicistomatologi ortopezi.

Personal medical mediu

Asistente medicale avem 5 salarii
Tehnicieni dentari 5.5 salarii

Personal medical inferior
Infermiere avem 5 salarii

Alt personal

Curier 1 salariu,casier 0.5 salariu

Pe asigurari activăm cu medii din cadrul mijloacelor speciale,avem 4.0 salarii de
medici stomatologi terapeuţi şi 0.5 salariu de medic stomatolog chirurg. Personal medical
mediu avem 4.5 salarii. Personal medical inferior avem 0.5 salariu şi redistrator 0.5 salariu.



Pe perioada de activitate a anului 2014 la medicii stomatologi au fost efectuate17.528 de
vizite dintre care 8231 copii pină la virsta de 18ani.

Din ei primari au fost 13236 dintre care 7015 copii pina la 18ani.Au fost sanaţi 6513
persoane dintre care 3140 copii de pină la 18ani.Opturaţii total au fost 8972 dintre care la
copii 4001.Inclusiv 5026 din cauza cariei complicate şi la copii 1998.Extracţii dentare sau
efectuat 3435 dintre care la copii 1374.Examinari cu scop profilactic sau efectuat 1194 din
ei au necesitat sanaţii 1842 persoane şi au fost sanate 659 persoane.

Asistenţa stomatologică de urgenţă

Adresari de urgenţă la medicii stomatologi pe anul 2014 au fost 3119 dintre care
copii de pină la 18 ani 2290. Din ei primari 3119 dintre care copii 2290 şi din ei persoane
asigurate 3119 dintre care copii 2290. Opturaţi dinţi cu pulpita acută 994 dintre ei 346 la
copii. Opturaţi cu periodontită acută sau exacerbată 257 dintre ei 146 la copii. Extracţii in
total sau efectuat 1461 dintre care la copii 1374. Abscese total 152 dintre care 118 la copii.
Periostite 114 total dintre ele la copii 92. Fleg moale total 47 dintre ele 32 la copii. Fracturi
total 12 dintre ele la copii şi stomatita acuta total 82 dintre care 75 la copii.

Mai   jos  am sa ma opresc  la  veniturile  si  cheltuielile care le-am  avut  anul  2014.
Planul  anual la venituri pe anul 2014  a fost de 1025989 lei. Planul precizat anual –
1027501 lei.Veniturile efectuate din sursele fondului de asigurari in medicina au constituit
1027501 lei  dintre care 1025739 lei venituri din prestarea serviciilor stomatologice; 1762
lei dobinda bancara la soldurile mijloacelor banesti.

Veniturile efective din mijloace speciale au constituit 1509896 lei .
Cheltuieli efective in total pe intreprindere au constituit 2277565 lei.
Datorii debitoare la data de 01.01.2015 constituie 52413 lei , fiind datorate pentru blanchete
statistice, apa si compresoare achizitionate in luna ianuarie , dar comenzile si achitarile fiind
efectuate in luna decembrie 2014.

Datoria creditoare a atins cifra de 55203 lei inclusive pentru serviciile comunale,
perfectionarea cadrelor, instrumentele medicale si medicamente a caror facturi au fost emise
in luna decembrie si achitate in luna ianuarie 2015.

Retribuirea muncii: cheltuielile de casa precum si cheltuielile efective au inregistrat
suma de 1217025 lei .

Ajutor material a fost acordat in marime  de 25030 lei .
Datorii la salariu nu avem .
Contributii sociale si medicale au constituit 322726 lei . La medicamente – cheltuieli

efective 95341 lei .
Alte cheltuieli efective 642472 lei .
Soldul mijloacelor banesti la data 01.01.2015 constituie 261246 lei .

Secretarul-interimar
al Consiliului raional Hînceşti Igor BOTNARU


