
PROIECT 
D E C I Z I E 

                                                         mun.Hînceşti 

    din ___ decembrie  2017                         nr. 07/_____ 

 Cu privire la examinarea cererii  

 șef  IMSP ”Centrul de Sănătate Hînceşti” 

 

În baza cererii nr.M-187/17 din 13.11.2017  depuse de șeful  IMSP ”Centrul de 

Sănătate Hînceşti” în conformitate cu dispoziţia normei stabilită în art.85 alin.(2) Codul 

Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003 cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art.art.43 alin.(1), lit.n); 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006, precum și a cererii depuse Consiliul Raional Hînceşti 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de cererea dnei Vera MUNTEANU, șef  IMSP ”Centrul de Sănătate 

Hînceşti” ; 

2. Se eliberează din funcţia  de șef  IMSP ”Centrul de Sănătate Hînceşti” din data de 

29.12.2017, drept urmare a cererii depuse; 

3. Se atribuie dlui/dnei __________, exercitarea interimatului funcţiei de Director-

interimar al IMSP ”Centrul de Sănătate Hînceşti” pînă la desemnarea unei alte 

persoane în funcţia nominalizată; 

4. Se stabilește că procedura de predare-primire a bunurilor și actelor aflate în 

gestiune,  se va efectua  în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării 

prezentei decizii;  

5. Se pune în sarcina contabilului-șef din cadrul IMSP ”Centrul de Sănătate 

Hînceşti” efectuarea calcului și plata integrală dnei Vera MUNTEANU a 

drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sub semnătură a persoanelor 

vizate; 

7. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ghenadie BUZA, 

Preşedintele raionului Hînceşti. 

 

             Preşedintele şedinței:                     ___________________ 

 

        Contrasemnează: 

                     Secretarul 

          Consiliului raional Hînceşti              Elena MORARU TOMA 

         

Inițiat: ________________________Ghenadie Buza, preşedintele raionului 

Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul 

Preşedintelui 
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