
 

DECIZIE 
                                                                                  mun. Hînceşti 

                             

din 21 iunie  2018                                                                                               nr. 03/12  

 

Cu privire la constituirea  Consiliilor 

Administrative a Instituţiilor Medico-Sanitare 

 publice fondate de Consiliul raional Hîncești 

 

      În baza Circularei Ministerului Sănătăţii nr.02/1-20/529 din 10.04.2018, IMSP CS Bobeica 

nr.02/1-20/685 din 11.05.2018, IMSP CS Lăpuşna-Paşcani nr.02/1-20/588 din 19.04.2018, SR 

Hînceşti nr. 02/1-20/599 din 21.04.2018, SR Cărpineni nr. 02/1-20/553 din 05.05.2018, în 

conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1086 din 30 decembrie 2016 şi în 

temeiul art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul Raional Hînceşti DECIDE: 
 

1. Se constituie Consiliul Administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare ”Spitalul 

Raional Hînceşti” în următoarea componenţă nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 

- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ; 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- FĂRÎMĂ Mihail, preşedintele Comitetului Sindical al IMSP SR Hînceşti, 

reprezentant al colectivului de muncă; 

- SECHER Ion, reprezentant al colectivului de muncă; 

 

2. Se constituie Consiliul Administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare ”Centrul de 

Sănătate Hînceşti” în următoarea componenţă nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 

- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- DANILIUC Vitalie, medic de familie, şef SMF nr.2, reprezentant al 

colectivului de muncă; 

- ŢURCANU Angela, medic de familie, şef SMF nr.1, reprezentant al 

colectivului de muncă; 

 

3. Se aprobă componența nominală a Consiliului de Administrare a Instituţiei 

Medico-Sanitare”Centrul de Sănătate Bujor” în următoarea componenţă 

nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 
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- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- GABURĂ Tamara, asistentă superioară a medicului de familie IMSP CS 

Bujor, reprezentant al colectivului de muncă; 

- PUŞCAŞU Valentina, asistentă medicală de familie OMF Boghiceni, 

reprezentant al colectivului de muncă; 

 

4. Se aprobă componența nominală a Consiliului de Administrare a Instituţiei 

Medico-Sanitare ”Centrul de Sănătate Bobeica” în următoarea componenţă 

nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 

- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- DIVIZA Valeria, asistent medical al medicului de familie OMF Stolniceni, 

reprezentant al colectivului de muncă; 

- COŢOFANĂ Maria, asistent medical al medicului de familie OMF 

Drăguşeni, reprezentant al colectivului de muncă; 

-  

 

5. Se aprobă componența nominală a Consiliului de Administrare a Instituţiei 

Medico-Sanitare ”Centrul de Sănătate Ciuciuleni”, în următoarea componenţă 

nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 

- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- OPREA Ecaterina, asistent medical, reprezentant al colectivului de muncă; 

- GHERŢA Maria, asistent medical de familie superior, reprezentant al 

colectivului de muncă; 

 

6. Se aprobă componența nominală a Consiliului de Administrare a Instituţiei 

Medico-Sanitare”Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe” în următoarea 

componenţă nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 

- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- DANILCENCO Igor, şef IMSP CS Crasnoarmeiscoe, reprezentant al 

colectivului de muncă; 

- HOLBAN Valentina, medic de familie, reprezentant al colectivului de 

muncă; 

 

7. Se aprobă componența nominală a Consiliului de Administrare a Instituţiei 

Medico-Sanitare”Centrul de Sănătate Lăpuşna-Paşcani” în următoarea 

componenţă nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 



- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- NISTOR Efimia, medic de familie CS Lăpuşna, reprezentant al colectivului 

de muncă; 

- ROTARU Lucia, asistent medical de familie superior, reprezentant al 

colectivului de muncă; 

8. Se aprobă componența nominală a Consiliului de Administrare a Instituţiei 

Medico-Sanitare ”Centrul de Sănătate Sărata Galbenă” în următoarea componenţă 

nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 

- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- LÎSII Boris, şef  IMSP CS Sărata Galbenă, reprezentant al colectivului de 

muncă; 

- CIUBOTARU Emilia, asistent medical de familie superior, reprezentant al 

colectivului de muncă; 

 

9. Se aprobă componența nominală a Consiliului de Administrare a Instituţiei 

Medico-Sanitare”Spitalul Cărpineni” în următoarea componenţă nominală: 

- BUZA Ghenadie, preşedinte al raionului Hînceşti, preşedintele Consiliului 

Administrativ; 

- PATRAŞCU Vera, vicepreşedintele raionului, vicepreşedintele Consiliului 

Administrativ 

- BRAGA Valentina, auditor-intern, cu vot consultativ; 

- BAXAN Elena, medic geriatru, reprezentant al colectivului de muncă; 

- GUŢANU Galina, asistentă superioară, reprezentant al colectivului de 

muncă; 

 

10. Se abrogă Decizia Consiliului Raional nr.02/24 din 24.03.2017 „Cu privire la 

aprobarea componenţei nominale a Consiliului de Administrare a Instituţiilor 

Medico-Sanitare din raionul Hînceşti”.   

11. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului de Administrare din 

funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul Consiliului vor fi exercitate de 

persoanele nou desemnate în funcțiile respective, fără a fi emisă o nouă decizie în 

acest sens. 

12.  Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului Hînceşti, dna Vera PATRAŞCU. 

13. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea ei pe pagina web 

oficială a Consiliului Raional Hînceşti www.hincesti.md şi se comunică prin 

transmitere Oficiul Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova. 

 

        Preşedintele şedinţei                                  Alexandru MEGHEREA 

           

                Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                           Elena MORARU TOMA 
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