
PROIECT 

DECIZIE 
                                                                                  mun. Hînceşti                             

din ___ iunie  2018                                                                                  nr. 03/_ 
Cu privire la normele specifice ale    

ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Hîncești,,  

 pentru anul 2018 

În baza demersului nr.02/1-20/783 din 08.06.2018 parvent de la ÎM ,,Centrul Stomatologic 

Raional Hîncești,, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 

1992, Legea Nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publica a unitatilor 

administrativ-teritoriale,  Legea Nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice, Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală,  Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06 iunie 1994 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-model al întreprinderii municipal, Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23.02.2011, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate a ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional 

Hîncești,,   şi în temeiul art. 43, alin.1, lit.(q),  alin 2; art 46 alin 1 al Legii privind administraţia 

publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional Hîncești DECIDE: 

1. Se aprobă organigrama  ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Hîncești,,  la nivel raional 

(anexa nr.1). 

2. Se aprobă statele de personal ale ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Hîncești,, pentru anul 

la situaţia de 01.04.2018 (anexa nr.2). 

3. Se aprobă planul de achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru anul 2018. 

4. Se coordonează contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a aserviciilor 

medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală dintre ÎM ,,Centrul 

Stomatologic Raional Hîncești,, şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru 

anul 2018 (anexa nr.3). 

5. Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli a ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional 

Hîncești,, pentru anul 2018 din sursele financiare contractate cu Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină şi din serviciile contra plată (anexa nr.4,5). 

6. Se aprobă Programul de dezvoltare pe anii 2018-2022 şi Planul anual de activitate ÎM 

,,Centrul Stomatologic Raional Hîncești, (anexa nr.6,7). 

7. Se permite Directorilui ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Hînceşti,, Secrieru Vasile 

munca prin cumul in volum de 0.5 sal (medic ortoped) in afara orelor de program cu 

categoria respectiva de salarizare si categoria de calificare. 

8. Se aprobă repartizarea venitului net a ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Hînceşti,, pe anul 

2017, care constituie  6448 lei pentru dezvoltarea întreprinderii. 

9. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina oficială web al 

Consiliului Raional Hîncești www.hincesti.md și totodată se comunică prin transmiterea 

deciziei Oficiului Teritorial Hincești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi altor 

persoane vizate.    

                Preşedintele şedinţei                     ________________ 

                Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                               Elena MORARU TOMA 

 
Iniţiat:       ______________ Ghenadie Buza, preşedintele raionului 
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