
 

DECIZIE 
                                                                                  mun. Hînceşti 

                             

din  26 martie 2018                                                                                  nr. 02/06 
 

Cu privire la aprobarea statelor de personal 

ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale  

 
      În conformitate pct. 16 din Regulamentele instituţiilor medico-sanitare publice 
„Centrul de Sănătate Hînceşti”, „Centrul de Sănătate Sărata Galbenă” aprobate prin 
Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 04/12 din 29.09.2014 „Cu privire la unele măsuri 
de realizare a Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 07/11 din 19.12.2013; pct. 16 din 
Regulamentele instituţiilor medico-sanitare publice „Centrul de Sănătate Bujor”, „Centrul 
de Sănătate Crasnoarmeiscoe”, „Centrul de Sănătate Lăpuşna Paşcani” aprobate prin 
Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 05/14 din 02.10.2012 „Cu privire la reorganizarea 
IMSP „CMF Hînceşti”; pct. 16 din Regulamentele instituţiilor medico-sanitare publice 
„Centrul de Sănătate Bobeica” şi „Centrul de Sănătate Ciuciuleni” aprobate prin Decizia 
Consiliului raional Hînceşti nr. 04/19 din 22.12.2011;  pct. 14 din Regulamentul ÎMSP 
„Spitalul Cărpineni” aprobat prin Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 04/05 din 
22.09.2015 Cu privire la coordonarea Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare publice 
Spitalul Raional Hînceşti în redacţie nouă şi a Spitalului Cărpineni”, şi în temeiul art. 46 
din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 
Consiliul Raional Hînceşti DECIDE: 

 

1. Se aprobă statele de personal  pentru anul 2018, după cum urmează: 

- statele de personal al IMSP ”Centrul de Sănătate Hînceşti”, conform anexei 

nr. 1,2,3 la prezenta decizie; 

- statele de personal al IMSP ”Spitalul Raional Hînceşti”, conform anexei 

nr.4,5,6 la prezenta decizie; 

- statele de personal al IMSP ”Centrul de Sănătate Bujor”, conform anexei nr. 7 

la prezenta decizie; 

- statele de personal al IMSP ”Centrul de Sănătate Bobeica”, conform anexei nr. 

8 la prezenta decizie; 

- statele de personal al IMSP ”Centrul de Sănătate Ciuciuleni”, conform anexei 

nr. 9 la prezenta decizie; 

- statele de personal al IMSP ”Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe”, conform 

anexei nr. 10 la prezenta decizie; 

- statele de personal al IMSP ”Centrul de Sănătate Lăpuşna-Paşcani”, conform 

anexei nr. 11 la prezenta decizie; 

- statele de personal al IMSP ”Centrul de Sănătate Sărata Galbenă”, conform 

anexei nr. 12 la prezenta decizie; 
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- statele de personal al IMSP ”Spitalul Cărpineni”, conform anexei nr.13,14,15 

la prezenta decizie; 

- statele de personal al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”, conform 

anexei nr.16,17  la prezenta decizie; 

 

2. Se pune în sarcina şefilor instituţiilor medico-sanitare publice vizate, să 

asigure executarea conformă a prezentei decizii.  

3. Prezenta decizie intră în vigoare la momentul adoptării. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului Hînceşti, dna Vera PATRAŞCU. 

 

 

              Preşedintele şedinţei                         Igor EREMIA 

           

                Contrasemnează: 

                    Secretarul  

           Consiliului Raional Hînceşti                                        Elena MORARU TOMA 

 

 
 

 

  

  

 


