
PROIECT 

DECIZIE 

mun. Hînceşti 

                     

din _______ 2020                                                                 nr. 04/_______ 

 

Cu privire la normele specifice ale    

IMSP ”Centrul de Sănătate Hîncești”   

pentru anul 2020 

 

În conformitate cu pct.15, alin.7 din Regulamentul instituțiilor medico-

sanitare publice aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hîncești nr. 04/03 din 

16.07.2018 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 coordonează după cum urmează: 

1.1. Modificări în devizul de venituri și cheltuieli din mijloacele fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală (business-plan) pentru anul 

2020 al  IMSP ”Centrul de Sănătate Hîncești” la compartimentul 

Asistență- Medicală Primară cu diminuare  în sumă de 163,0 mii lei și 

la compartimentul Îngrijiri Medicale  și Comunitare cu majorare în  

sumă de 102,2 mii lei fără contract din mijloacele soldului disponibil la 

început de an; 

2. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a vicepreședintelui raionului, Dna 

Olesea BRÎNZĂ,  monitorizarea executării prezentei decizii. 

 

          Preşedintele ședinței:                          ____________ 

Contrasemnează: 

                Secretarul 

      Consiliului Raional Hîncești                                   Elena MORARU TOMA 

 

Inițiat:__________________  Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Coordonat :_______________Olesea Brînză, vicepreședintele raionului, 

 

Elaborat/Contrasemnează:_________Elena  Moraru Toma, Secretarul CR 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL 

HÎNCEŞTI 
 

MD-3401, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126 

tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md  
 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 ХЫНЧЕШТЬ 
 

МД-3401, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126 

тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md  
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la normele specifice ale  IMSP ”Centrul de Sănătate Hîncești”   

pentru anul 2020 

 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Secretarul Consiliului raional 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Soluționarea problemei date reiese din pct.15, alin.7 din Regulamentul instituțiilor medico-

sanitare publice aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hîncești nr. 04/03 din 16.07.2018 

care stipulează că Fondatorul al IMSP ”Centrul de Sănătate Hîncești” are competența de a 

coordona devizul de venituri și cheltuieli. şi în temeiul art. 43, alin.1, lit.(q), alin. 2; art 46 

alin.1 al Legii privind administrația publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006.  

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie Cu privire la normele specifice IMSP ”Centrul de Sănătate 

Hîncești”  pentru anul 2020 urmărește scopul de a onora competențele atribuite prin lege 

de către fondatorul instituției  IMSP ”Centrul de Sănătate Hîncești” 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la normele specifice ale IMSP 

”Centrul de Sănătate Hîncești” pentru anul 2020 nu contravine şi nu necesită 

modificări ale actelor normative în vigoare. 

 

 

             Secretarul 

 Consiliului Raional Hîncești                                   Elena MORARU TOMA 

 

 
 


